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Преамбула 

 

 Годишната програма за работа на училиштето е изготвена според член 108 став (1), член 113 став (1) 

алинеа 5 („Сл.весник на РСМ“ БР.161/19), член 12, член 13, член 14 и член 15 од Правилникот за формата и 

содржина на годишната програма за работа на училиштето бр.18-6579/1 од 06.07.2020 година. 
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Вовед 

     Со Годишната програма за работа на училиштето се планира обемот и распоредот на активности што произлегуваат 

од наставниот план и наставните програми за реализација на наставата и воннаставните активности. Исто така, во состав на 

Годишната програма за работа на училиштето, постои и програма за следење и вреднување на работата на училиштето, за 

реализирање на развојните цели. Следењето и вреднувањето на поставените цели се реализира преку интерна 

самоевалуација, а носители се наставниците, директорот, учениците, родителите и стручните соработници. Наставните 

програми за задолжителните предмети и изборните ги подготвува БРО, а ги одобрува МОН. Врз основа на програмите секој 

наставник изготвува своја наставна програма за предметот по кој изведува настава. За реализација на додатна и 

дополнителна настава, исто така наставникот изготвува планирање. Наставните програми се чуваат во педагошко-

психолошката служба. Во училиштето ќе се реализира проширена програма според Концепцијата за основно образование 

кои што опфаќаат: 

 ➢ Прифаќање на учениците од I-III одделение, еден час пред започнување на наставата и еден час по завршување на 

наставата, 

  При изготвувањето на Годишната програма за работа на училиштето користени се:  

➢ Концепцијата за деветгодишно основно образование  

➢ Програмата за работа на училиштето од претходната учебна година (2021/2022)  

➢ Програма за развој на училиштето (2022-2026) 

 ➢ Подзаконски и интерни акти (Статут, етички кодекс, деловници за работа на органите, правилници итн.)  

➢ Извештаи (Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година, годишен извештај за тековната учебна 

година, извештај од самоевалуација, извештаи од интегрална евалвација, извештаи за финасиското работење на 

училиштето, записници) 

➢ Наставните планови и програми  

➢ Законот за основно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, Закон за организација и работа на 

органите на државната управа и други закони. 

 Во основните училишта во учебната 2022/2023 година воспитно-образовниот процес се реализира согласно 

Календарот за организација и работа на училиштата, согласно Наставниот план за учебната 2022/2023 година, во училница 
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со стандардна големина. Наставата во основното образование се реализира со физичко присуство на учениците во 

училиште. 

 

 

1.Општи податоци за основното училиште 

        1.1.Табела со општи податоци 

(Се пополнува табелата со основни податоци за основното училиште. Доколку училиштето има повеќе подрачни училишта, оваа табела 

треба да се пополни за секое подрачно училиште одделно). 

Име на училиштето „Раде Кратовче“ 

адреса, општина, место  ул. „Борис Трајковски“ бр. 42, Кочани/с. Нивичани 

телефон 033-274-032, 033-274-037 

фах / 

Веб-страница www.radekratovce.edu.mk 

е-маил radekratovce@gmail.com 

основано од општината 

Верификација- број на актот  13-6483  од 20.12.1985 

Година на изградба 1936 година/1934 година 

Тип на градба Тврда градба 

Внатрешна површина на училиштето 2049.1 м2/160 м2 

Површина на училишниот двор 1476 м2/6690 м2 

Површина на спортски терени и игралишта 1400 м2 

Начин на загревање на училиштето Нафта/дрва 

Училиштето работи во смени Да во 2 смени/во 1 смена 

Број на паралелки 29 
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Број на комбинирани паралелки 3 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Во основното училиште има паралелки за ученици со 

посебни образовни потреби 

не 

Во основното училиште има паралелки од музичко училиште не 

Во основното училиште има ресурсен центар не 

Други податоци карактеристични за основното училиште Зелено знаме добиено на 6 Ноември, 2018 година 

 

 1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште 

Членови на училиштен одбор (име и презиме) 
 

Христина Ефтимова – претставник на родителите 

Зоран Стоилков - Претседател на УО – претставник на родителите 

Благица Хаџи Василева - претставник на родителите 

Валентина Митева - претставник на основачот 

Марија Филипова - претставник од стручна служба  

Татјана Тодорова – претставник на наставниците 
Снежана Јорданова –претставник на наставниците 

Членови на советот на родители (име и 
презиме) 

 

Елена Иванова II-1                                                 Цветанка Дејанова II-2 

Христина Ефтимова II-3                Анета Јованов III-1                                   

Слободанка Лазарова III-2                 Благица Хаџи-Василева III-3  

Шенџабил Рамаданов IV-1                 Енгин Абдул-Лахов IV-2                            

Лозенка Џамова IV-3                  Верче Трифунова V-1                            

Јасминка Андонова V-2                                          Иван Михајлов V-3                                 

Валентина Велкова VI-1                         Ивана Трендова VI-2                                

Сања Крстева VI-3                     Александра Темелкова VII-1                    

Фадил Ибраимов VII-2                                            Силвија Иванова VII-3                                

Влатко Горѓиев VIII-1                               Радмила Грозданова VIII-2                                 

Марија Стојанова VIII-3            Царка Ангелова IX-1                             

Билјана Стаменкова IX-2                                              Jоце Стојанов IX-3                              

Од подрачното училиште: Ивана Митрова II, Игорчо Наунов III, 
Христијан Ристов IV, Силвана Трајчева V 
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Стручни активи (видови) 
 

Актив историја, граѓанско образование, запознавање на религиите и 

етика Антонио Стојанов 

Актив биологија, хемија, прирoдни науки и географија Благој Давитков 

Актив математика и физика Моне Велков 

Актив македонски јазик Ана Симонова 

Актив странски јазици (англиски, германски и француски) Елена 

Пантова 

Актив информатика и техничко образование Лемпа Василова 

Актив ликовно, музичко и физичко и здравствено образование Дарко 
Ристов 
Активи од прво до петто одделение 
Актив прво одд. – Валентина Ѓеорѓиевска 
Актив второ одд. – Светлана Кралова 
Актив трето одд. – Виолета Ангелова 
Актив четврто одд. – Дивна Јанушова 
Актив петто одд. – Гордана Манева 

Одделенски совети (број на наставници) 
 

48 

Членови на училишниот инклузивен тим (име 
и презиме) 

 

7 членови: Драган Трајчев - директор, Марија Филипова – педагог, 

Виолета Ангелова – одд. наставник, Анита Стојанова – предметен 

наставник, Елена Станкова – родител, Благица Хаџи Василева – 

родител и Бети Чапевска – дефектолог од ООУ „Малина Попиванова“ 

Кочани 

Заедница на паралелката (број на ученици) 
 

12 

Членови на ученичкиот парламент (број на 
ученици, име и презиме на претседателот на 
ученичкиот парламент) 

12 Викторија Стоилкова од IX-3 одд. во учебната 2021/22 година 

Ученички правобранител Ирена Анастасова од IX-1 одд. во учебната 2021/22 година 
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2. Податоци за условите за работа на основното училиште 

      2.1. Мапа на основното училиште 

    
 
     2.2. Податоци за училиштниот простор 
(Вкупен број на училишни згради, бруто и нето површина на училиштето, училишна спортска сала и спортски терени, број на катови, број 

на училници, број на помошни простории, училишна библиотека, медијатека и др.  Доколку во оваа учебна година се променила 

местоположбата на некоја училница, тоа треба да се наведе, на пр., заради ученикот/ученичката со попреченост-отежната моторика 

специјализираните училиници (кабинети) ќе бидат само на првиот кат). 

Вкупен број на училишни згради 2 

Број на подрачни училишта 1 
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Бруто површина 3525 m2 

Нето површина 2049 m2 

Број на спортски терени 1 

Број на катови 3 

Број на училници 15+4 

Број на помошни простории 3 

Училишна библиотека, медијатека Да, библиотека 

Начин на загревање на училиштето Нафта, дрва 

 

         2.3. Простор 

 (Бројот на редови може да се менува согласно просторните услови, односно просториите со кои располага основното училиште) 

Просторија Вкупен број 
Површина 

(m2) 

Состојба 
(се оценува од 1 до 

5, согласно 
Нормативот од 

2019 година) 

Забелешка 
(се наведува потребата од 
дополнителни простории, 

реконструкции и сл.) 

Училници 18 52 m2 3  

Кабинети 5 54 m2 3  

Библиотека  1 20 3  

Медијатека /    

Читална /    

Спортска сала 

1 94 1 Салата се наоѓа на третиот спрат во 

училиштето и поточно станува збор за 

адаптирана мала сала. Училиштето има 

потреба од спортска сала. 

Канцеларии 
5  2 Има потреба од варосување на сите 

канцеларии 
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Училиштен 
двор 

3 Во 
цетралното 
1476, а во 
подрачното 
6690  

1 Потребно е нанесување на нов слој во 
училишниот двор, бидејќи на повеќе 
места има вдлабнатини, искршеници и 
не е сигурен за одење 

Заеднички 
простор за 
прослави 

/    

Кујна /    

Трпезарија /    

Друго 

Простории за 
хигиеничари 1 
 
Котлара 1 

Магацин за нафта 1 

Помошна 
просторија за дрва 1 
Еко клуб 

9 
 
 
18 

20 

10 
 
10 
 

 

1 
 
 
2 
3 
 
2 
4 

 

 

2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема и наставни средства“  

(Во овој дел се наведуваат материјално-техничките ресурси што ги поседува основното училиште, како и потребата од опремување на 

просториите (на пр. со информатичко технолошка и мултимедијална опрема, музички инструменти, книги и учебници за училишната 

библиотека, спортски реквизити, средства, материјали и играчки за училниците за одделенска настава и сл.  Се пополнува наративно и 

бројчано).   

Наставен предмет 
(одделенска и предметна 

настава) 

Постоечка опрема и наставни средства Потребна опрема и наставни средства 

Техничко образование 1 комплет алати  

ФЗО 5 душеци, 2 рипстола, 1 мал јарец, 1 греда ниска, 
1 отскочна даска, 2 окова за рипстол, 1 табла за 

10 топки за фудбал, 5 топки за ракомет, 10 
топки за одбојка, 5 топки за кошарка, 
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пинг понг, 10 хулахопи, 1 големо јаже,  1 топки за 
ракомет, 1 топка за кошарка, 2 топки за одбојка, 2 
ракетки за пинг понг 

топчиња за пинг понг, 2 ракетки, кратко 
јаже за скокање, 5 јажиња за скокање 

Информатика  41 комплет компјутери, 3 LCD проектори, 3 смарт 
табла, 11 монитори, 2 скенери, 13 печатачи, 38 
мали компјутери, 18 лаптопи 

 

Музичко образование 1 клавир, 1 хармоника, 8 металофони, 3 
ксилофони, 3 дајриња, 7 големи триангли, 2 
чинели, 5 стапчиња, 1 мандолина, 7 мали 
триангли, 2 блок флејти, 3 прапорци, 14 
мелодики, 2 тропки, 5 кастањети, 2 дрвени 
плочки, 1 барабан 

 

Физика  1 електромотор, 1 аерометар, 1 паскалов закон, 1 
торечалиева цевка, 2 висока, 2 генератора, 2 
електрични ѕвона, 2 термометри, 1 апарат за 
ширење тела, 2 отпорника за чепови, 2 компаса, 
1 комплет макари, 1 архимедов закон, 1 
електромагнет, 4 трансформатори, квадрати со 
висок, 1 прибор за движење, 1 оптичка призма, 2 
мензури, 2 кутии за електрицитет, 1 универзален 
статив, 5 амперметри, 5 волтметри, 2 
кондензатори, 1 галвиноскоп, 1 оптичка кутија, 1 
вага, 2 динамометри, 2 звучни кутии, 1 збирка 
механички тела, 1 основи на оптика, 1 метален 
монометар, 5 гарнитури отпорници, 2 лупи 
100ПЦ-15, 1 галвинометар, 1 оптичка лека, 1 
азбесна мрежа, 4 електроскопи, 1 3Д 
демонстратор за силови линии 

 

Географија  2 карти на Балканскиот полуостров, 3 карти мал 
формат на РМ, 3 карти на Европа, 1 карта на 
светот, 3 карти на Северна Америка, 1 карта на 
Јужна Америка, 1 карта на Азија, 1 карта на 
Африка, 1 историска карта на Стара Грција, 2 
глобуса, 2 карти на Австралија, 1 ѕидна карта на 
Европа, 1 ѕидна карта на Азија, 1 ѕидна карта на 
Балкан, 4 историски карти, 1 ѕвезден и сончев 
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систем, 1 комплет месечински мени, 1 земјина 
револуција, 1 релјефна карта на РМ, 1 физичка 
карта на РМ, 1 физичко-политичка карта на 
Балканот, 1 физичко-географска карта на 
Македонија, 1 телескоп 

Историја  Историски карти, екциклопедии Телевизор, историски карти 

Биологија  Статив за епрувети, 2 азбесни мрежни табли, 3 
микроскопа, 1 скелет, 1 модел за внатрешни 
големи органи, 1 модел за внатрешни мали 
органи, 5 слики скелет на човек, 1 слика органи 
за дишење, 1 скелет А-10, 1 слика по биологија, 2 
ѕидни слики по ЗП, 1 микроскопски препарат 
анатомија, 1 микроскопски препарат ботаника, 1 
микроскопски препарат зоологија, 1 модел на уво, 
1 модел на мозок, 1 модел на толчник 

 

Хемија  1 Периоден систем,  10 епрувети, 1 сталажа за 
епрувети, 1 инка ф80, 1 чаша 250 мл, 1 чаша 
ПВЦ 100 мл, 1 чаша ПВЦ 1000 мл, 1 чаша ПВЦ 
250 мл, 1 чаша ПВЦ 50 мл, 1 чаша ПВЦ 500 мл, 1 
елермаер 250 мл, 1 пипета градуирана, 1 
мензура, 1 покровно стакло 18х18, 1 предмет 
стакло 26х76, 1 термометар 

 

Одделенска настава 1 комплет логички плочки, 1 модел на цели 
дропки, 1 прачкаст магнет, 1 потковичен магнет, 5 
топки, 3 комплети модел на танграм, 4 комплети 
спортски реквизит конуси, 4 комплети конуси 4/1 
ПВЦ, 6 јажиња за скокање, 4 комплети дрвени 
мали геометриски тела, 2 комплети геометриски 
плочки, 15 хулахопи, 5 збирки задачи по 
математика со игри и игровни активности, 10 
комплети сликовници и прирачници од проектот 
„Со читање до лидерство“, 4 комплети 
едукативно-дидактички материјали по 
математика и македонски јазик, 1 комплет бројни 
картички 1-20, 1 пример календар и време, 1 
комплет картички со стрелки, 1 комплет фигури и 

За прво одд. македонски јазик: 
пластифицирани букви, еластични 
стапчиња, постери, картички со слика и 
збор, сликовници и книги (басни, бајки, 
гатанки, брзозборки), LCD проектор, смарт 
табла; математика: табела 100, карти со 
броеви, сметалка, логички плочки, „Не 
лути се човече“, „Домино“, вага, 
часовници, пластифицирани банкноти и 
монети; општество: илустрации со емоции 
(човечки ликови), илустрации за дом и 
семејство, играчки (градинарски алат, 
прибор за лична хигиена, мебел, 
докторски прибор, семафор, знакот – стоп, 
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простор, 1 комплет домино картички, 1 комплет 
бројни картички 1-100 
  

сообраќајни средства и специјализирани 
возила); природни науки: фотографии од 
растенија, животни, предмети, лупа, 
огледала, ламби (електрик), очна табела, 
хербариум и инсектариум, звучна вилушка, 
фонометар, магнети со различна големина 
и форма, мали топки, капалка (пипета), 
пинцета, мали музички инструменти 
(жичани, ударни, гудачки), ѕвонче, свирче; 
ликовно образование: глинамол, 
штафелај; ФЗО: ниски кошеви, ниска 
одбојкарска мрежа, обрачи, гумени и 
дрвени палки, морнарски скали, шведски 
клупи. 
За второ одд.: геометриски форми што се 
лепат на табла, декаден систем, мерки за 
течност (мензури), должина (лента) и маса 
(вага и тегови), табела стотка, струјно 
коло, сончев систем, компас, букварка, 
магнетни цифри. 
За четврто одд. македонски јазик: плакати, 
постери, слики со илустрации, анимирани 
филмови; математика: табела стотка, ѕид 
со дропки, пикадо, картички со дропки и 
децимални броеви, карти со напишани 
трицифрени и четирицифрени броеви, 
картички со часовници, часовници 
(дигитален, аналоген, песочен), збирка 
задачи; историја и општество: знаме, грб 
на РСМ, визуелни прикази, сложувалки со 
слики; природни науки: проектор, 
илустриран материјал за формата на 
Земјата, земјини обвивки, метеоролошки 
инструменти, фонометар, работни 
листови; музичко образование: детски 
ритмички и мелодиски инструменти, аудио 
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и видео цд со содржини, постери за ѕид со 
ноти, компјутери. 
За петто одд.: нумеруси, збирка 
математика од Просветно дело, збирка 
тестови за натпревари по природни науки. 

Странски јазици (англиски, 
германски и француски) 

Белетристика, постери, шкафови, лаптоп, флип 
табли, огласна табла, CD плеер 

Енциклопедии, флеш карти, лепаци, 
хамери, маркери 

Македонски јазик Лектири, збирки вежби и тестови за осмо и 
деветто одделение 

Лектири, збирки вежби и тестови за шесто 
и седмо одделение 

 

 

 

2.5.  Податоци за училишната библиотека  

(Се наведува вид на библиотечниот фонд: учебници, лектири, стручна литература за наставници и стручни соработници, сериски 

публикации итн). 

Ред.број Библиотечен фонд Количество 

1. Лектирни изданија 7204+45 нови примероци=7249 

2. Учебници во учебната 2021/22 1544 

3. Стручна литература, прирачници 338 

 

2.6. План за обновување и адаптација во основното училиште во оваа учебна година 
 

Што се преуредува или 
обновува 

Површина во  m 2 Намена 

   

   

   

 За учебната 2022/2023 година се планира да се промени кровната конструкција на училиштето, да се постави термо 

фасада, да се промени целото внатрешно осветлување во училиштето и да се реновира влезот на училиштето. Во врска со 

овој план изработени се проекни планови кои се доставени до МОН за обезбедување на финансиски средства. Обезбедени 

се 15 клима уреди кои ќе се постават по изработка на фасадата. 

 

 

3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште 
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    3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа 
 (Се наведуваат основните податоци за лицата кои ја реализираат воспитно-образовната работа: наставници по одделенска настава, 

наставници за предучилишно воспитание, предметни наставници, педагог, психолог, специјален едукатор и рехабилитатор, социолог, 

социјален работник, библиотекар). 

 

Реден 

број 

Име и презиме Година на 

раѓање 

Звање  Степен на 

образование 

Работно место Ментор/советник Години на стаж 

1. Саша Ѓениќ 19.09.1972 Дипломиран 

професор по 

англиски јазик 

Високо  Наставник по 

англиски јазик 

 25 години и 4 

месеци 

2. Рада Иванова 08.03.1962 Наставник по 

математика 

Вишо  Наставник по 

математика 

 34 години и 5 

месеци 

3. Вера Стојкова 14.07.1963 Наставник по 

македонски 

јазик 

Вишо  Наставник по 

македонски јазик 

 33 години и 1 

месец 

4. Јулијана 

Николовска 

12.12.1968 Наставник по 

математика 

Вишо  Наставник по 

математика 

 27 години 

5. Моне Велков 30.10.1971 Дипломиран 

професор по 

математика 

Високо  Наставник по 

математика 

 25 години и 2 

месеци 

6. Маја Ефтимова 28.09.1991 Дипломиран 

професор по 

македонски 

јазик и 

книжевност 

Високо  Наставник по 

македонски јазик 

 5 години и 1 

месец 

7. Снежана 

Деспотова 

10.01.1964 Наставник за 

одд. настава 

Вишо  Одделенски 

наставник 

 33 години и 8 

месеци 

8. Љупчо Горгиев 09.12.1958 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 42 година 

9. Силвана 

Ивановска 

17.04.1967 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 31 години и 6 

месеци 
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10. Благојчо 

Стоилов 

29.10.1959 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 40 години и 2 

месеци 

11. Анка Соколова 05.04.1964 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 

Ментор  

36 години и 10 

месеци 

12. Снежана 

Јорданова 

04.11.1964 Дипломиран 

професор по 

хемија 

Високо  Наставник по 

хемија  

 21 години и 1 

месец 

13. Јагода Шапкова 06.12.1961 Дипломиран 

професор по 

француски 

јазик 

Високо  Наставник по 

француски јазик 

 28 години и 10 

месеци 

14. Дивна Јанушова 26.08.1968 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 29 години и 1 

месец 

15. Валентина 

Ѓеорѓиевска 

12.04.1969 Дипломиран 

професор по 

предучилишно 

образование 

Високо  Одделенски 

наставник 

 24 години и 6 

месеци 

16. Лемпа Василова 19.03.1965 Професор по 

техничко 

образование 

Високо  Наставник по 

техничко 

образование 

 26 години и 7 

месеци 

17. Васка 

Серафимова 

01.04.1964 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 22 година и 10 

месеци 

18. Татјана 

Тодорова 

17.01.1976 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 19 години и 2 

месеци 

19. Марија 

Атанасова 

20.01.1985 Дипломиран 

професор по 

англиски јазик 

и книжевност 

Високо  Наставник по 

англиски јазик 

 10 години и 7 

месеци 
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20. Латинка Крстева 25.07.1963 Дипломиран 

професор по 

географија 

Високо  Наставник по 

географија 

 20 години и 1 

месец 

21. Глигорчо 

Гацовски 

18.10.1985 Дипломиран 

професор по 

физика 

Магистратура  Наставник по 

физика 

 21 години 

22. Сања Павлова 

Димитрова 

02.10.1987 Дипломиран 

професор по 

германски 

јазик 

Високо  Наставник по 

германски јазик 

 9 години и 2 

месеца 

23. Бранка Тасевска 20.10.1986 Дипломиран 

професор по 

математика 

Високо  Наставник по 

математика 

 9 години и 2 

месеца 

24. Елизабета З. 

Стојанова 

02.02.1978 Професор по 

ликовно 

образование 

Високо  Наставник по 

ликовно 

образование 

 16 години и 6 

месеца 

25. Виолета 

Ангелова 

27.04.1977 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 16 години и 8 

месеци 

26. Светлана 

Кралова 

03.02.1975 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 21 години и 1 

месец 

27. Гордана Манева 02.11.1969 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 15 години и 4 

месеца 

28. Катица Петрова 14.07.1981 Дипломиран 

професор по 

англиски јазик 

Високо  Наставник по 

англиски јазик 

 15 години и 2 

месеци 

29. Ана Симонова 12.01.1984 Дипломиран 

професор по 

македонски 

јазик и 

книжевност 

Високо  Наставник по 

македонски јазик 

 13 години и 4 

месеци 
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30. Тони Стојанов 13.10.1979 Дипломиран 

професор по 

физичка 

култура 

Високо  Наставник по ФЗО  14 години и 1 

месец 

31. Антонио 

Стојанов 

10.10.1986 Дипломиран 

професор по 

историја 

Високо  Наставник по 

историја 

 10 години и 6 

месеци 

32.  Фиданка 

Манчова 

09.01.1983 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 14 години и 5 

месеци 

33. Марија 

Ефремова 

17.12.1984 Дипломиран 

информатичар 

Високо  Наставник по 

информатика 

 12 години и 4 

месеци 

34. Дарко Ристов 04.06.1983 Дипломиран 

професор по 

музичка 

култура 

Високо  Наставник по 

музичко 

образование 

 14 години и 7 

месеци 

35. Мима 

Божиновска 

05.03.1979 Дипломиран 

професор по 

математика и 

физика 

Високо  Наставник по 

физика 

 10 години и 10 

месеци 

36. Елена Пантова 04.12.1985 Дипломиран 

професор по 

англиски јазик 

и книжевност 

Високо  Наставник по 

англиски јазик 

 12 години и 5 

месеци 

37.  Викторија С. 

Велинска 

21.03.1989 Дипломиран 

професор по 

филозофија 

Високо  Наставник по 

етика и 

Запознавање со 

религиите 

 6 години и 2 

месеци 

38. Александра 

Миленовски 

25.11.1983 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 12 години и 7 

месеци 

39. Зоран Минов 21.11.1980 Дипломиран 

професор по 

Високо  Наставник по ФЗО  8 години и 8 

месеци 
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физичка 

култура 

40. Благој Давитков 30.10.1972 Дипломиран 

професор по 

географија 

Магистратура Наставник по 

географија 

 25 години и 1 

месец 

41. Сашко 

Анастасов 

02.09.1986 Дипломиран 

професор по 

физичка 

култура 

Високо  Наставник по ФЗО  6 години и 10 

месеци 

42. Елизабета 

Карова 

10.10.1978 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 17 години и 4 

месеци 

43. Ристе Ефтимов 10.07.10986 Дипломиран 

професор по 

одд. настава 

Високо  Одделенски 

наставник 

 11 години и 4 

месеци 

44. Анита Стојанова 05.03.1978 Дипломиран 

професор по 

биологија и 

хемија 

Високо  Наставник 

наставник по 

биологија, хемија 

и природни науки 

 11 години и 8 

месеци 

45. Марија 

Филипова 

20.03.1978 Дипломиран 

педагог 

Високо  Стручен 

соработник 

педагог 

 10 години и 2 

месеци 

46. Евдокија 

Христиќ 

11.04.1996 Дипломиран 

психолог 

Високо  Стручен 

соработник 

психолог 

 2 година и 3 

месеци 

47. Емилија М. 

Стојанова 

08.03.1976 Дипломиран 

професор по 

физичка 

култура 

Високо  Наставник по ФЗО  3 години и 7 

месеци 

48. Славица 

Миленковска 

01.02.1994  Дипломиран 

биолог   

Високо  Наставник по 

биологија и 

природни науки 

 3 години и 10 

месеци 

49. Ирена 25.12.1989 Дипломиран Високо  Наставник по  8 години и 10 
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Димитрова 

Јорданова 

инжинер по 

биохемија 

хемија месеци 

 

 

      3.2. Податоци за раководните лица 
(Се наведуваат основните податоци за директорот, помошникот на директорот). 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на раѓање 

Звање Степен 
 на 
образование 

Работно 
место 

Ментор/ 
советник 

Години на стаж 

1. Драган Трајчев 11.06.1973 Дипломиран 

професор по 

историја 

Високо  Наставник 

по историја 

 16 години и 1 месец 

 

      3.3. Податоци за воспитувачите 
(Се наведуваат основните податоци за вработени лица, воспитувачи  кои не се вработиле согласно одредбите од Законот за наставници 

и стручни соработници во основните и средните училишта). 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на раѓање 

Звање Степен 
 на образование 

Работно 
место 

Ментор/ 
советник 

Години на стаж 

        

        

        

     3.4. Податоци за вработените административни службеници 
(Се наведуваат основните податоци за вработените административни службеници). 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на раѓање 

Звање Степен 
 на образование 

Работно место Години на стаж 

1.  Ружица Арсова-

Илиевска 

07.05.1980 Дипломиран 

правник 

Високо  Сектретар - 

правник 

3 години и 8 месеци 

2.  Весна Манасиева 04.12.1970 Дипломиран 

економист 

Високо  Благајник  14 години и 3 месеци 

3.  Eлизабета 

Николова 

23.11.1977 Дипломиран 

економист 

Високо  Сметководител   18 години и 7 месеци 
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       3.5.  Податоци за вработените помошно-технички лица 
(Се наведуваат основните податоци за вработени лица кои вршат помошно-технички работи).  

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на раѓање 

Звање Степен 
 на образование 

Работно место Години на стаж 

1.  Jордан Манев 25.12.1974 Машински 

техничар 

Средно  Хаус мајстор 9 години и 6 месеци 

2.  Димче Стојанов 06.08.1960  Основно  Хигиеничар  29 години и 2 месеци 

3.  Драгица Павлова 15.11.1967  Основно  Хигиеничар   27 години и 7 месеци 

4.  Венцо Ристовски 15.12.1966 Машински 

бравар 

Средно  Хигиеничар  4 години 

5.  Стевчо Тодосијев 04.09.1987 Електро 

механичар 

Средно  Хигиеничар  5 месеци 

6.  Гоце Митев 24.08.1973 Шумарски 

техничар 

Средно  Хигиеничар  11 години и 4 месеци 

       

 

 3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори 
(Се наведуваат основните податоци за ангажираните образовни медијатори кои се ангажираат за учениците Роми кои потекнуваат од 

социјално загрозени семејства и/или се подолго време надвор од образовниот систем). 

  
Ред. 
број 

Име и презиме на 
образовниот 
медијатор 

Година  
на раѓање 

Звање Степен 
 на образование 

Години на стаж 
 

Временски период за кој е 
ангажиран образовниот 
медијатор 

1.  Сибелџан 
Латифова 

11.12.1998  Гимназија 
општа 

/ Ноември-август 2022 година 

 

     3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

(Унифицирана табела: вкупен број на вработени, структура на вработени, степен на образование, стаж на вработените, етничка 

припадност, директор, помошник или заменик директор, наставен кадар, стручни соработници, административни работници, техничка  

служба, образовни медијатори (доколку има ангажирано училиштето). 

Кадар вкупно Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 
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Број на вработени 60 17 41     1     1 

Број на наставен кадар 48 11 36     1      

Број на воспитувачи 0             

Број на стручни 
соработници 

2  1          1 

Административни 
работници 

3  3           

Помошно-технички кадар 6 5 1           

Директор 
 

1 1            

Помошник директор 0             

Образовни медијатори 
(доколку се ангажирани 

во  училиштето) 

1          1   

 

 

       3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 

Образование Број на вработени 

Последипломски студии-втор циклус 2 

Високо образование 48 

Виша стручна спрема 4 

Средно образование 4 

Основно образование 2 

 

      3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

Години Број на вработени 

20-30 4 

31-40 15 
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41-50 19 

51-60 18 

61 - пензија 4 

 

 3.10. Податоци за учениците во основното училиште 

 На 11.04.2022 година директорот на училиштето донесе одлука за формирање на комисија за упис на првачиња во 

учебна 2022/23 година со дел бр. 02-208/1 од 11.04.2022 година со следниот состав: Марија Филипова – педагог, Александра 

Миленовски – одд. наставник и Фиданка Манчова – одд. наставник. 

Централно училиште 

Одд. Број на 
паралелки 

Број 
 на  

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 2 41 13 10       6 11   

II 3 55 16 17   / 2   13 7   

III 3 58 12 13   2 /   13 18   

I-III 8 154 41 40   2 2   32 36   

IV 3 58 15 10   1 2   15 15   

V 3 53 13 16   / 1   12 11   

IV-V 6 111 28 26   1 3   27 26   

VI 3 52 15 7   1 5   18 6   

VII  3 50 11 17   / /   12 9 1 / 

VI-VII  6 102 26 24   1 5   30 15 1 / 

VIII 3 40 13 10   / /   11 6 / / 

VII-VIII 6 90 24 27   / /   23 15 1 / 

IX 2 40 8 16   1 /   6 8 / 1 

VIII- IX 6 80 21 26   1 /   17 14 / 1 

VI-IX 12 184 49 50   2 5   47 29 1 1 

I- IX 26 447 116 116   5 10   106 91 1 1 

 

Подрачно училиште 

Одд. Број на Број Етничка и родова структура на учениците 
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паралелки  на  
ученици 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I / 2 2 /           

II / 4 2 2           

III 1 2 2 /           

I-III 1 8 6 2           

IV / 1 1 /           

V 1 2 / 2           

IV-V 1 3 1 2           

VI / 4 4 /           

VII  / / / /           

VI-VII  / 4 4 /           

VIII / / / /           

VII-VIII / / / /           

IX 1 2 1 1           

VIII- IX 1 2 1 1           

VI-IX 1 6 5 1           

I- IX 3 17 12 5           

Бројката на учениците може да претрпи измени, бидејќи се очекува да се зголеми бројот на првачиња. 

 

4. Материјално-финансиско работење на основното училиште  

 Училиштето навремено ги идентификува потребите од материјално-технички средства и континуирано ги планира и 

обезбедува. Потребите од нагледни средства се согледуваат преку барањата на стручните активи, а истите се доставуваат 

до директорот кој планира како истите ќе се набавуваат. Од пописната листа се согледува моменталната состојба на 

материјално/техничките средства на училиштето. Постои финансов план според кој однапред се планираат средства за 

потребите на училиштето. Опременоста со наставни средства и помагала придонесува за зголемување на активноста на 

учениците, подигање на квалитетот на наставата и реализирање на наставните програми. Преку донации училиштето 

обезбеди уреди за реализирање на онлајн настава. Училиштето има воспоставено соработка со Локалната самоуправа и 

заедница во однос на подобрување на инфраструктурата. Континуирано се следи состојбата на објектот и се обезбедуваат 

средства за негово одржување. Инфраструктурата на училиштето ги задоволува потребите, но континуирано се работи на 

обезбедување на средства за одржување. Се применуваат Правилници и Законот за финансиско работење на училиштето. 
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5. Мисија и визија 

(Тука се дефинираат и конкретните стратешки чекори кои ќе не донесат до развој на училиштето) 

1. Што сакаме да постигнеме? 

2. На кој начин би го постигнале тоа? 

 

   6. „LESSONS LEAMED“- Веќе научено/стекнати искуства 

(Во ова поглавје треба да се напишат поуките од реализирањето на активностите од претходната година, кои можат да бидат корисни за 

реализирањето на годинешните активности).  

 Во учебната 2021/2022 година се реализираа следните проекти: „Учебници за секој ученик“, „Интеграција на 

еколошката едукација во македонскиот образовен систем“, проект за Меѓуетничка интеграција во образованието, „Со 

читање со лидерство“, „Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот процес“, „Редовно на часови“, 

“HEAD: Зајакнување на капацитетите на директорите на училиштата за градење инклузивна училишна култура“, „Мир преку 
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соработка, компетенции и знаења“, „Градење на еластични резилиентни) заедници на пролиферација на марихуана и 

синтетички дроги во училиштата за да ги заштитиме децата и младите“, „Антикорупциска едукација на учениците од 

основните училишта“, „Активности за  унапредување на Демократската клима во училиштата“, „Спречување и борба против 

трговија со деца“ и програмата „Училишта на 21-от век“. 

Учебниците за оваа учебна година започнаа да стигнуваат од 18 август до 2 февруари 2022 година, меѓутоа голем 

дел од учебниците не се доставени. Во годишните планирања на наставниците се планирани еко содржини кои тие ги 

реализираа во текот на целата учебна година и истите се уредно евидентирани во дневните подготовки. Како дел од 

проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието поголем дел од наставниците планираа активности кои ќе ги 

реализираат како самостојни мултикултурни активности, најчесто на часовите на одделенската заедница. Како поддршка на 

овој проект се реализираше работна средба со советничката за образование Лилјана Арсова и Јалчн Неџипов кој е 

задолжен за следење на меѓуетничката интеграција на локално ниво и претставници од 3 општински училишта. Претходно 

наставниците пополнуваа прашалници за планирани и реализирани активности за меѓуетничка интеграција и од 

направената анализа на овие прашаници и прашалниците од родителите Роми се заклучило дека обуките биле корисни, 

дека наставниците реализираат вакви содржини и дека постои високо ниво на меѓуетничка интеграција на локално ниво. 

Беше договорено во месец декември во пресрет на семејните празници да реализираат активности со меѓуетничка 

содржина и одд. раководител Фиданка Манчова со поддршка на родителите од нејзината паралелка на 7 декември 

реализираше самостојна мултикултурна активност насловена како Население во СРМ-Етничка структура на населението, 

активност ,,Добри домаќини“. Цели на активноста беа учениците: да се запознаат со различните етнички заедници во СРМ и 

крајот во кој живеат; да се развива чувството за почитување и негување на луѓето од различни етнички заедници и 

зближување на учениците од различни етнички заедници преку  меѓусебна комуникација и соработка. Најпрвин учениците 

добија за задача да склопат виртуелна сложувалка, а потоа дискутираа за она што е претставено на сложувалката и дојдоа 

до целта на часот - а тоа е различноста на населението по етнички состав. Активноста се состоеше во тоа што во секоја 

група се бираат ,,домаќини“ кои ќе ги пречекаат своите ,,гости“ на нивни традиционален начин. Се внимаваше да се 

употребат изрази за добредојде, како и тоа најдобро да се претстават нивните трпези и по некој нивни обичај. Родителите 

подготвија најразлични јадења кои беа претставени од групите, а потоа и испробани. Одд. наставник Васка Серафимова 

реализираше самостојна мултикултурна активност по предметот музичко образование насловена како Слушање музика – 

народно турско оро, македонско оро. Одд. наставник Дивна Јанушова реализираше самостојна мултикултурна активност по 

предметот ликовно образование насловена како Изработување новогодишни честитки. И предметниот наставник Рада 

Иванова реализираше 2 самостојни мултикултурни активности во шесто одд. насловена како Танграм и во деветто 

одделение насловена како Тесалација. 

 Од почетокот на оваа учебна година повторно се реализираа активности како дел од проектот „Со читање со 

лидерство“. Бидејќи минатата учебна година со физичко присуство беа одд. раководители од прво до трето одделение 

останатите училници не беа уредени и затоа училниците ги уредуваа по дадените насоки од „Нашата училница-нашиот 
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свет“, со изработка на катчиња по одделните наставни предмети. Во текот на реализацијата на часовите по македонски 

јазик и математика исто така наставниците ги применуваа соодветните техники. 

 Во соработка со МОН, МЦГО и Детска Фондација Песталоција и оваа учебна година продолжи да се спроведува 

проектот „Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот процес“ во кој се опфатени 8 општини, а целта 

е да се зголеми опфатот на ромските ученици и да се подобри инклузивноста во основното образование. Од минатата 

учебна година во проектот  продолжија 10 ученици од второ до петто одделение, а се вклучени 4 нови ученици од прво 

одделение. Од овие 14 ученици 2 ученици кои се дел од проектот не се оценети поради непосетување настава и еден од 

нив поради непосетување настава повеќе од 30 дена е пријавен во ДПИ Кочани. За родителите е обезбеден паричен 

надоместок кој се регулира со договор кој го потпишуваат со претставник од општината. Координатор на овој проект за 

нашето училиште е Јалчн Неџипов од Општина Кочани. Во месец октомври беше одржана една работна средба со 

претставници од Детската фондација Песталоци, директорот, психологот, одд. раководители Виолета Ангелова, Дивна 

Јанушова, Васка Серафимова и Фиданка Манчова во чии паралелки има вклучено ученици стипендисти, претставници од 

општината и родители на овие ученици на која се претстави Меморандумот за соработка со општината и со училиштето. 

Како дел од овој проект се одржаа 3 обуки на следниве теми: Пристапи за зголемена инклузија на децата со надмината 

возраст, Детски права, интеркултурно образование, инклузија и род и Пристап со детето во центар, на која присуствуваа 

истите наставници.  

Во рамки на проектот „Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем“ оваа учебна година 

во месец април беше реализирана првата активност, по повод одбележување на 1 Април-денот на шегата, организирана од 

страна на одделенскиот раководител Фиданка Манчова.  

Од средата 4 мај започна да се реализира уште една активност насловена како „Ѓурѓовден, празникот кој ги 

обединува етникумите во Македонија“ и истата се реализира преку 3 средби, во која се вклучени учениците од актив трето 

одделение и од една паралелка од второ одделение, под менторство на одделенските наставници Васка Серафимова, 

Дивна Јанушова, Снежана Деспотова и Виолета Ангелова. Најпрвин учениците на интерактивен карактер преку 

презентација се запознаа и учеа за народниот, односно верскиот празник Ѓурѓовден, како се празнувал порано и какви 

обичаи и традиции се изведуваат за време на празникот. Во текот на наредниот ден – четврток беше реализирана втората 

средба на која  присуствуваа и родители кои преку свои видувања и раскажувања ги доловија обичаите и традициите 

поблиску до нас. Родителите заедно со децата плетеа венчиња од разнобојни пролетни полски цвеќиња, а потоа следуваше 

и лулањето на лулашка (од ортома/јаже), која беше направена во училишниот двор. Исто така училиштето се украси со 

неколку гранчиња врпки. Во петокот – 6 мај на самиот празник Ѓурѓовден се одржа третата средба со презентација на 

традиционални јадења приготвени од самите родители. Беа повикани и претставници од општината и медиумите. 

Како резултат на овие реализирани активности училиштето доби мал училишен грант кој се состои од разни 

материјали, прибор и помагала. 
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  Во рамки на проектот „Редовно на часови“ Акција за вклучување на Ромите во основното образование Фондацијата 
Отворено општество – Македонија заедно со своите партнери Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по 
чекор и Здружението Центар за образовна поддршка Дендо вас кој се реализира трета година се вклучени 6 ученици од 
второ одделение кои продолжија со договорот за стипендија и 2 ученици од трето одделение. Оваа учебна година 
родителите на новите првачиња немаа можност да поднесат за стипендија. За учениците од трето одделение задолжено 
лице за соработка е Мануела Саидова, а за учениците од второ одделение лицето Зумрије Рамаданова. Лицата се теренски 
асистенти за поддршка на заедницата кои ќе спроведуваат посети, средби, телефонска и интернет комуникација како со 
учениците стипендисти, така и со училиштето. Дел од планираните активности се реализираа минатата учебна година, а 
оваа учебна година на крајот на месец декември се реализираа 2 активности насловени како Изработка на новогодишни и 
божиќни декорации и Мал Божиќен пазар. Одговорни лица за спроведување на овие активности беа предметните 
наставници Катица Петрова и Марија Атанасова. Се продадоа сите декорации и со собраните финансиски средства се 
купија пакетчиња полни со чоколади и други вкусни јадења за дечињата на една самохрана мајка и интерактивна табличка 
со латинични букви и математички операции. Од проектот најпрвин беа доставени по 5 постери кои се поставија на видливи 
места во текот на спроведување на училишните проектни активности и налепници кои се поставени на набавената опрема. 
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Како резултат на реализираните активности во последните две години од проектот дополнително беа доставени и овие 
материјали и нагледни средства кои се палнираа во поднесената апликација за мал грант. 
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 Проектот „HEAD: Зајакнување на капацитетите на директорите на училиштата за градење инклузивна училишна 

култура“ започна да се реализира од минатата учебна година. Овој проект се фокусира на инклузивна едукација, при што ги 

користи најдобрите практики од Словенија и Холандија и на зајакнување на училишните капацитети за воведување 

инклузивна училишна култура и за креирање на инклузивни политики и практики преку принципот на донесување одлуки по 

пат на учество во чии рамки. Ефективноста на програмата ќе се мери според резултатите од студијата за ефикасност од која 

ќе се согледаат резултатите од интервенцијата. Студијата за ефикасност подразбира имплементирање на два прашалника 

од кои едниот беше спроведен на крајот на првото полугодие во минатата учебна година од страна на директорот, 43 

наставниците и дел од учениците од седмо и осмо одделение (25), а вториот прашалник започна да се пополнува од 7 

февруари од страна на директорот, наставниците и учениците. Сеуште немаме добиено анализа од пополнети прашалници. 

 Проектот „Мир преку соработка, компетенции и знаења“ (ПИКОК) кој вклучува две програми („Децата и семејствата во 

образованието – ДИСО“ и „Програма за личен развој на учениците“), поддржан од Одделот за меѓународна соработка при 

Универзитетот за образование на наставници од Цирих, Швајцарија, а во соработка со БРО и МЦГО во минатата учебна 

година започна со еднодневни обуки за одделенски наставници кои држат настава за ученици на возраст од 6 до 12 години 

и предметни наставници по јазик. Овие обуки придонесоа за проширување на нивните знаења и идеи од областа ба развојот 

на животните вештини кај учениците, како и нивна практична имплементација во наставата преку примена на материјалите и 

прирачниците кои беа доставени во текот на првото полугодие. Најпрвин учениците од III-1 и IX-3 одд. и неколку наставници 

беа опфатени во истражувањето за проценка на животните вештини и личниот развој преку пополнување на  два вида 

прашалници и тоа: Скала за проценка на животните вештини (СПЖВ) што го пополнуваат наставниците (перцепции на 

наставниците за учениците) и Прашалник за животни вештини за деца (ПЖВД) што го пополнуваат учениците кои се на 

возраст од осум години или постари (самоперцепција на учениците). Двата инструмента се однесуваат на пет аспекти на 

животните вештини: 1. интеракција со другите; 2. надминување проблеми и изнаоѓање решенија; 3. преземање иницијатива; 

4. справување со конфликти; 5. разбирање на инструкции и нивно следење. Откако се пополнија истите беа испратени до 

МЦГО. Прашалникот кој го пополнуваа учениците треба повторно да се пополнува на крајот на наставната година. Во месец 

декември се реализираше менторска средба со наставниците вклучени во овој проект, а таа беше организирана од Ванче 

Маневски – советник од БРО за следење и евалуација на постигнувањата. Целта беше да се види колку наставниците 

реализирале содржини од прирачниците за време на часовите, со насока дека во второто полугодие советникот ќе следи и 

часови. Претходно беа доставени по 10 примероци од 11 прирачници, чии содржини наставниците кои ја поминаа обуката 

имаат обврска да ги имплементираат во текот на наставата. Во месец март се одржа и втора менторска средба на која беа 

презентирани реализираните содржини во второто полугодие, а во месец април се одржа онлајн средба, повторно со 

советникот Ванче Маневски. Се реализираше и фазата ПОСТ-ТЕСТ од истражувањето преку пополнување на прашалници 

од страна на наставниците и инструментите од учениците кои пополнуваа во второто полугодие. 
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 Во организација на невладината организација Двојна Надеж чиј проект е „Градење на еластични (резилиентни) 
заедници на пролиферација на марихуана и синтетички дроги во училиштата за да ги заштитиме децата и младите“ 
спонзориран од Глобалната иницијатива за борба со транснационален криминал за првпат се реализира оваа учебна 
година. Целна група на проектот се локалните власти, локалната полиција, центрите за социјална заштита, образовните и 
воспитните работници од училиштата (вклучително и наставниците во 7-9 одделение), здравствените работници 
инволвирани во оваа област, родителите (родителските совети), невладиниот сектор-организациите кои се занимаваат со 
оваа дејност, медиумите и пред сè децата и младите. Беа реализирани 2 работилници на кои присуствуваа училишниот 
психолог Евдокија Христиќ и предметниот наставник Јулијана Николовска, а целта е градење на доверба помеѓу клучните 
актери на заедницата, подигање на свеста за потребата од превенција и размена на добри практики за намалување на 
ризиците од марихуана и синтетички дроги, градење на капацитети кај локалните актери, студија и препораки за клучните 
актери во заедницата и промоција на целите и резултатите на проектот. 

Во рамки на проектот „Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“, што влегува во Годишната 

програма за работа на нашето училиште, на 25.11.2021 година предметниот наставник Антонио Стојанов изврши предавање 

на тема Корупција пред учениците од деветто одделение. Наставникот ги запозна учениците со терминот корупција и како 

тој е дефиниран, видови на корупција, за тоа кои поведенија се сметаат за коруптивни или се поврзани со корупција, кои се 

принципите за ефикасна борба против корупцијата, за Државната комисија за спречување на корупција и кои се нејзините 

надлежности, дека постои Закон за спречување на корупција. Иако на учениците многу работи им се непознати како термини 

кои беа истакнати од страна на наставникот, сепак покажаа интерес за темата и самите наведуваа примери на корупција. 

Во рамки на проектот  Активности за  унапредување на Демократската клима во училиштата на 14 декември се 

реализираше отворениот ден по граѓанско образование преку акција за уредување на училиштето и училишниот двор. 

Бидејќи периодот е пред Нова година паралелно се украси училиштето со новогодишни реквизити, а во училишниот двор се 

засадија зимзелени растенија и цвеќиња. Во овие активности учествуваа наставникот по граѓанско образование Антонио 

Стојанов, наставничката по ликовно образование Елизабета Зафирова Стојанова, психолог Евдокија Христиќ, учениците од 

деветто одделение, а поддршка дадоа и други наставници. Како резултат на реализираните активности од проектот МИМО – 

Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на училиштето се донирани проектор, лаптоп, бележник за 

настава и постери – техничка опрема за поддршка на активности за подобрување на демократската клима во училиштето. 

Во рамки на проектот „Спречување и борба против трговија со деца“ кој се реализираше за првпат во оваа учебна 

година од страна на БРО, беше изготвен акционен план кој стана дел од Годишната програма за работа на училиштето со 

планирани и реализирани активности. Најпрвин се направи дисеминација на одделенски совети, потоа беа запознаени и 

членовите на Ученичкиот парламент. Во месец март беше споделен и со членовите на Советот на родители со кои се 

договоривме ако некој од нив има познавања од оваа тема да се пријави во улога на предавач пред учениците, но ова не се 

реализираше и ќе се планира за наредната учебна година. Бидејќи одделенските раководители имаа обврска материјалите 

да ги споделат и со родителите, тоа го направија на родителските средби, каде беа презентирани и кратките видеа. Имаше 
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и наставници кои реализираа воннаставни активности поврзани со оваа обука. Актив прво одделение со раскажување 

приказна на тема Стоп на трговија со деца проследена со краток документарен филм ги запозна со оваа тема, по што 

учениците боеја и боенка на истата тема. Одд. раководител Фиданка Манчова реализираше активност на тема: Запознај, 

препознај, помогни! со целата паралелка, преку која учениците стекнаа знаења за девијација и причини за појава на истата 

со настани од секојдневниот живот, притоа да се оспособат за препознавање и начини на пружање помош. Иако во 

акцискиот план беше планирано да се реализираат и стручни предавања од страна на претставници од Центарот за 

социјална работа, МВР, ЦК, претставници од невладини организации на ниво на нашата општина, сепак и тие останаа 

нереализирани и истите ќе се планираат во Годишната програма за наредната учебна година. 

 Во рамки на програматата „Училишта на 21-от век“ уште кога се изготвуваше Годишната програма за работа за оваа 

учебна година се планираше активност Користење на Микро:бит како ноќна светилка, а се реализираше од страна на 

предметниот наставник по информатика Марија Ефремова. Во активноста беа вклучени 4 наставници и 10 ученици кои беа 

заинтересирани за активноста која ја доживеаја како игра и преку неа имаа можност да учат. Интердисциплинарноста на 

проектот поврза повеќе предмети. 

 

  7. Подрачја на промени, приоритети и цели  

(Произлегуваат од Развојната програма за работа на училиштето и констатираната состојба во годишниот извештај, а треба да се 

земаат предвид оние подрачја и потреби кои се приоритетни за конкретното училиште и за тековната учебна година и каде ќе се направи 

промена. Од подрачјата се дефинираат приоритетите и целите (специфични, реални, остварливи, мерливи) кои ќе се реализираат во 

текот на годината – треба да се има предвид, сето ова да е во тесна врска со потребите и интересите на сите заинтересирани субјекти, 

особено со потребите на учениците и во склад со реалните можности на училиштето и усогласени со финансискиот план. Целите треба 

да бидат насочени кон постигнување на резултати, треба да се временски определени и да водат кон остварување на визијата на 

училиштето. со изборот  на приоритетите се имаат предвид очекувањата, позитивните промени што ќе се случат, а од нив ќе произлезат 

акциските планови). 

Од констатираната состојба во годишните извештаи, интегрална евалуација, самоевалуацијата во Програмата за 

развој како приоритетни подрачја се: 

 

Приоритетно       
подрачје 

Поддршка на учениците 

Стратешка цел 1. Подобрување на поддршката на учениците  
Развојна цел 1.1. Зголемување на иницијативите од страна на ученичкиот парламент за 
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реализирање проекти/презентации во кои учениците би имале носечка улога  
Развојна цел 1.2. Вклучување на учениците при формирањето и планирањето на нови секции и/или 
клубов 
Конкретна цел 1.1.1 Презентации на актуелни теми во Програмата за работа на ученичкиот 
парламент и нивно реализирање 
 

Конкретна цел 1.2.1 Вклучување на учениците при изборот на секции 
 

Конкретна цел 1.2.2. Планирање и реализација на нови секции во работата на училиштето 

 

 

Приоритетно       
подрачје 

Училишна клима и култура - Соработка со родителите 

Стратешка цел 1. Поголема вклученост на родителите во животот и работата на училиштето  
Развојна цел 1.1. Изготвување на Програма за поголема вклученост на родителите во училишниот 
живот Развојна цел 1.2. Вклучување на родителите во реализацијата на наставните планови и 
програми  
Развојна цел 1.3. Учество на родителите во проекти и активности на училиштето 
Конкретна цел 1.1.1 Согледување на состојбата со вклученоста на родителите во училиштето 

 
Конкретна цел 1.1.2. Креирање на сеопфатна програма за вклучување на родителите во училишниот 
живот 

Конкретна цел 1.1.3 Промовирање на Програма за вклучување на родителите пред сите структури во 
училиштето 

Конкретна цел 1.1.4. Реализација на дебати и предавања 

Конкретна цел 1.1.5. Учество на родителите во проекти на училиштето 

Конкретна цел 1.1.6. Соработка на родителите при реализација на воннаставните активности на 
училиштето 

 

 

Приоритетно       
подрачје 

Подобрување на просторните и материјалните услови за работа 

Стратешка цел 1. (Се наведува стратешката цел)  
Развојна цел 1.1. (Се наведува стратешката цел)  
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Развојна цел 1.2. (Се наведува стратешката цел)  
 

Реновирање на кровна конструкција на училишната зграда 

Изработка на енергетска ефикасна фасада 

Партерно уредување на училишниот влез 

Реконструкција на спортски терени 

Изградба на училишна спортска сала 

Промена на постоечката електрична инсталација со лед светилки 

 

Приоритетно       
подрачје 

Подобрување на прoфесионалниот развој и јакнење на компетенциите 
на наставниците и стручните соработници и овозможување на кариерен 
развој 

Стратешка цел 1. (Се наведува стратешката цел) Подобрување на квалитетот на наставата преку 
посета на обуки, работилници, семинари, конференции 
Развојна цел 1.1. (Се наведува стратешката цел)  
Развојна цел 1.2. (Се наведува стратешката цел)  
Стратешка цел 2. Подобрување на квалитетот на наставата преку примена на современи методи и 
техники за критичко размислување и решавање на проблеми 

Стратешка цел 3. Проширување и продлабочување на знаењата за работа со ученици со ПОП 
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8.  Програми и организација на работата во основното училиште 

  8.1. Календар за организацијата и  работата во основното училиште 

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА   
 

Член 1 
           Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година 
во основните училишта согласно програмските целини во наставната 
година: полугодие, други форми на воспитно-образовната дејност и 
ученички одмор за учебната 2022/2023 година. 

Член 2 
           Учебната година во основните училишта почнува на 1 септември 
2022 година, а завршува на 31 август 2023 година. 
           Наставната година започнува на 1 септември 2022 година и 
завршува на 9 јуни 2023 година. 

Член 3 
           Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие. 
          Првото полугодие започнува на 1 септември 2022 година и завршува 
на 30 декември 2022 година. 
          Второто полугодие започнува на 18 јануари 2023 година и завршува 
на 9 јуни 2023 година. 

Член 4 
          Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен 
одмор. 
          Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2022 година и завршува 
на 17 јануари 2023 година. 
         За време на зимскиот одмор вработените во училиштето од 02 
јануари до 10 јануари 2023 година користат платени неработни денови. 
           Летниот одмор започнува на 10 јуни 2023 година и завршува на 31 
август 2023 година. 
 
 

 
Член 5 

           Основните училишта во времето од 12 до 23 јуни 2023 
година организираат дополнителна настава, поправни испити и 
одделенски испити, а од 15 август до 21 август 2023 година 
организираат подготвителна настава, консултации и други 
форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни 
испити и одделенски испити и ги спроведуваат истите. 

Член 6 
            Воспитно-образовната работа за учениците се 
организира во текот на целата работна недела.  

Член 7 
        Во текот на наставната година во основните училишта се 
остваруваат 180 наставни денови.  

Член 8 
         На денот на училиштето се организираат културни, 
спортски и други манифестации.  
         Традиционалниот ден на просветата за припадниците на 
заедниците кои следат настава на јазик различен од 
македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни 
и други манифестации. 
         Денот на училиштето и традиционалниот ден на 
просветата за припадниците на заедниците кои следат настава 
на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови 
кога се изведуваат посебни програми за манифестациите од 
ставовите 1 и 2 на овој член. 

Член 9 
         Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
календар престанува да важи Календарот за организација и 
работа на основните училишта во учебната 2021/2022 година 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
193/20, 209/20 и 236/20). 
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ЛЕГЕНДА 
 Празници на Република Македонија 
  

 Празници на верници на Православната вероисповед 
  

 Празници за други националности и вероисповеди 

 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Септември 

2022 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

 

8 Ден на независноста на РМ 
  

28 Меѓународен ден на Бошњаците 

 

 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Октомври 

2022 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

 

5 Меѓународен ден на припадниците на еврејската заедница Јом Кипур 

11 Ден на народното востание 
  

23 Ден на Македонската револуционерна борба 
 

 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Ноември 

2022 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

 
1 Празник на сите светци за припадници на католичката вероисповед 

  

22 Ден на Албанската азбука 

 

 

Месец Денови 

Декември 

2022 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

 
8 Св. Климент Охридски 

  

21 Ден на наставата на турски јазик 
  

25 Божиќ за верниците од католичката вероисповед 

 

 

КАЛЕНДАР НА НАСТАВНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
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Месец 

 Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

Јануари 

2023 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

 

1 Нова година 
  

6 Бадник 
  

7 Божиќ 
  

19 Богојавление (Водици) 
  

27 Свети Сава за припадниците на српската заедница 
 

 

Месец 
 Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Февруари 

2023 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 

 

 

Месец 
 Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Март  

2023 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

 
23 Патронен празник на нашето училиште 

 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Април 

2023 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

8 Меѓународен ден на Ромите  

10 Втор ден Велигден за граѓаните од католичката вероисповед  
   

14 

17 

Велики Петок 

Втор ден Велигден за граѓаните од православна вероисповед 

 

21 Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам  

 

 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Мај 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

 

1 1 Мај, ден на трудот 
  

23 Национален ден на Власите 
  

24 „Св. Кирил и Методиј“, ден на сесловенските просветители  

 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Јуни 

2022 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

2 Духовден, петок пред Духовден 
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Работни денови во првото полугодие 

Месец 

Број на работни денови по 

месеци Вкупно 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. 

Септември 2022 4 4 4 4 5 21 

Октомври 2022 4 3 4 4 4 19 

Ноември 2022 4 5 5 4 4 22 

Декември 2022 4 4 4 4 5 21 

Вкупно 16 16 17 16 18 83 

 

 

Работни денови во второто полугодие 

 

Месец 

Број на работни денови по 

месеци Вкупно 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. 

Јануари 2023 2 2 2 1 2 9 

Февруври 
2023 

4 4 4 4 4 20 

Март 2023 4 4 5 5 5 23 

Април 2023 3 4 4 4 2 17 

Мај 2023 4 5 4 4 4 21 

Јуни 2023 1 1 1 2 1 6 

Вкупно 18 20 20 20 18 96 

 

 

Работни денови во наставната година 

 

Наставна 

година 

Број на работни денови по 

месеци Вкупно 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. 

2022/2023 34 36 37 36 36 179 

 

 

             
            Во текот на наставната година во училиштето ќе се 

остварат 179 наставни денови. 

 

            Работните денови кога се изведуваат ученичките 

екскурзии и Денот на училиштето се наставни денови 

кога се изведуваат посебни програми. 

 

            Податоците од овој календар ќе им користат на 

наставниците при планирањето на наставата по 

наставни предмети во делот на временската 

реализација на планираните наставни содржини. 
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   9.2. Секции/Клубови  

(Се наведуваат формираните секции/клубови, се потенцираат општите и конкретните цели, термините  и времетраењето, се наведува 

името и презимето на секој наставник одговорен за конкретната секција/клуб, потребните ресурси, евентуална вклученост на 

надворешни соработници и претставници од советот на родители, планираниот број на ученици и од кои паралелки треба да бидат, се 

образложува процедурата како и кога ќе им биде понудена оваа воннаставна активност на учениците, а во прилог се дадени списоци на 

пријавени и одбрани ученици со кои ќе се реализираат истите). 

Како и минатата учебна година во училиштето ќе функционираат следниве секции: литературна, ликовна, 
сообраќајна и англиска. Одговорните наставници на овие секции ќе планираат активности кои ќе ги реализирааат со 
учениците учесници на ваквите секции преку целата учебна година. На почетокот на учебната година учениците ќе бидат 
запознаени со содржинте од нивните програми и самите ќе одберат во која секција ќе членуваат.  

 
 

Програма за драмска, литературна и рецитаторска секција и друга воннаставна активност по македонски јазик и 

литература 

Одговорен наставник: Вера Стојкова 

Време на 

реализација 

Активност Цели, очекувани исходи Учесници  

Септември  -Учество во културна манифестација 

Кочански денови на оризот (литературен 

конкурс) 

Запознавање со културата и традицијата на 

оризот во Кочани преку творби на 

учениците 

6-9  одд. 

Октомври -Одбележување на Светски ден на 

учителот 5 октомври (литературен 

конкурс) 

-Општински натпревар „Млади 

библиотекари“ - ЈОУ Библиотека „ИСКРА“ 

Проширување на знаењата од различни 

подрачја, освојување награда 

 

Доближување на книгата до учениците 

Ученици   

6-9 одд, наставници по македонски 

јазик 

8-9 одд. 

Ноември -Одбележување месецот на книгата 

(литературен конкурс, гостување на поети 

и посета на библиотека) 

-Посета на саем на книгата во ЈОУ 

библиотека „Искра“-Кочани 

Развивање натпреварувачки дух, соработка 

со афирмирани поети, освојување награда 

Ученици 6-9 одд. 

наставници по македонски јазик 

 

Делември  Подготовка на драматизација по повод Запознавање со театарската уметност, 6-9 одд. 
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Нова година доловување на новогодишната атмосфера 

Март Учество во литературен конкурс за денот 

на жената 8 март, учество во програмата 

по повод Патронот на училиштето 

Да се истакне значењето на жената, за се 

даде заначење на Патронот на нашето 

училиште 

 

Ученици 6-9 одд, наставници, 

директор,стручна служба 

Април -Учество на ДПФ „Ракатки“-Скопје 

 

Да се развива фантазијата и креативноста 

кај учениците преку творење, проширување 

на знаења преку запознавање на 

творештво на автори 

Ученици 6-9 одд., наставници 

Мај -Учество во ПФ „Мајски цвет“ Библиотека 

„Искра“-Кочани 

 

Поттик и мотивација кај учениците за 

пишување поезија со разни мотиви 

Ученици 6-9 одд. 

наставници 

Јуни Анализа, извештај за планираните и 

реализирани активности (награди и 

пофалби) 

Увид во сработеното Одговорни наставници, стручна 

служба 

 
 

Програма по ликовно образование за слободни ученички активности (ликовна секција) 

                              Предметен наставник: Елизабета Зафирова Стојанова 

 

Време на 

реализација 

Тема 

Наставна содржина 

Септември 

цртање 

сликање 

1.Формирање на секцијата и давање напатствија за работа. 

Октомври 

Цртање 

1.Работа по распишани конкурси 

Ноември 

Цртање и сликање 

1.Работа по распишани конкурси  
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Декември 

Сликање 

Естетско уредување 

1. Изработка на новогодишни честитки, украси и сл. 

2 Уредување на училиштето во новогодишен амбиент 

Февруари 

Сликање 

1.Народната култура како трајна инспирација во моето творештво 

 

Март 

Сликање 

Дизајн  

1.Народната култура како трајна инспирација во моето творештво 

2. Естетско уредување по повод Патрониот празник на училиштето 

Мај 

Сликање 

1.Работа за меѓународни ликовни конкурси 

 

 

Програма за слободни ученички активности по предметот техничко образование - Сообраќајна секција        

                            Предметен наставник: Лемпа Василова 

                             Цели: Да се стекнат и прошират знаењата од областа на сообраќајот 

 
 

СОДРЖИНА ЦЕЛИ ФОРМИ, МЕТОДИ И 

НАСТАВНИ СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИЈА OЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Формирање на секцијата и 

запознавање со наставната 

програма 

да прошират знаења од 

областа на сообраќајот 

индивидуална, групна, 

разговор,шеми,фотографии, 

стручна литература 

 

септември 

Развива интерес за 

подобрување на 

сообраќајната култура 

Сообраќајот во мојата 

околина 

да научат каков е 

сообраќајот во нивната 

околина  

индивидуална,разговор,метод 

на анализа и синтеза,слики, 

стручна литература,учебник 

 

септември 

 

знаат каков е сообраќајот во 

нивната околина 

Елементи и објекти на улица и 

пат 

да  научат кои се 

елементите и објектите 

на улица и пат 

индивидуална,разговор, 

стру литература,работни 

тетратка 

 

октомври 

 

Ги знае елементите и 

објектите на улица и пет 

Пешакот во сообраќајот да научат  како треба да индивидуална,разговор,слики  Знаат како треба да се 
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се однесуваат  

пешаците во сообраќајот  

стручна литература, 

излагањена наставникот, 

компјутери 

октомври 

 

однесува  пешакот во 

сообраќајот 

Правила и прописи на 

учесниците во сообраќајот  

да ги научат 

сообраќајните правила и 

прописи 

индивидуална,разговор,слики 

стручна литература,излагање 

на наставникот, нагледни 

средста 

 

ноември 

 

ги знаат сообраќајните 

правила и прописи 

Фактори за безбедност во 

сообраќајот 

да научат за факторите 

 за безбедност во 

сообраќајот 

индивидуална,групна,  

слики,стручна литература 

 

ноември 

 

Знаат кои се факторите за 

безбeдност во сообраќајот  

Видови крстосници 

(регулирани) 

Да научат кои се 

регулирани крстосници и 

како се одвива 

движењето по нив 

индивидуална,групна,  

сообраќајна табла, 

слики,стручна литература 

 

декември 

 

Знаат кои крстосници се 

регулирани и како се 

одвива движењето по нив 

Видови крстосници 

(нерегулурани) 

Да научат кои се 

нерегулирани 

крстосници и како се 

одвива движењето по 

нив 

Индивидуално,оперативно, 

излагање на наставникот,  

тетратки,учебник,сообраќајна 

табла   

 

декември 

 

Знаат кои крстосници се 

нерегулирани и како се 

одвива движењето по нив 

Видови сообраќајни знаци Да ги научат 

сообраќајните знаци, 

поделбата и значењето 

на знаците 

Индивидуално,оперативно, 

излагање на наставникот,  

тетратки,учебник, нагледни 

средства 

декември 

 

Знаат за сообраќајните 

знаци, поделбата и 

значењето на знаците 

Сообраќајни правила и 

прописи за пешаците 

Да ги научат 

сообраќајните правила и 

прописи кои се 

однесуваат на нив 

Индивидуално,оперативно, 

излагање на наставникот,  

тетратки,учебник, нагледни 

средства 

јануари 

 

Знаат да ги применуваат 

сообраќајните правила и 

прописи кои се однесуваат 

на пешаците 

Техничко, физичко и 

комбинирано регулирање на 

сообраќајот 

Да стекнат знаења за 

начинот на регулирање 

на сообраќајот 

Индивидуално,оперативно, 

излагање на наставникот,  

тетратки,учебник, нагледни 

средства 

 

февруари 

 

Знаат на колку начини се 

регулира сообраќајот 

Солидарна и хумана помош 

во сообраќајот 

Да стекнат знаења и 

навики за хумана и 

Индивидуално,оперативно, 

излагање на наставникот,  

февруари 

 

Знаат да бидат хумани и 

солидарни како учесници во 
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солидарна помош меѓу 

учесниците во патниот 

сообраќај 

тетратки,учебник, нагледни 

средства 

сообраќајот 

Составни делови на 

велосипедот 

Да ги научат основните 

делови на велосипедот 

Индивидуално,оперативно, 

излагање на наставникот,  

тетратки,учебник, нагледни 

средства 

март Ги знаат основните 

елементи на велосипедот 

Правила и прописи за учество 

на велосипедист во патниот 

сообраќај 

Да ги научат 

сообраќајните правила и 

прописи како возачи на 

велосипедзн 

Индивидуално,оперативно, 

излагање на наставникот,  

тетратки,учебник, нагледни 

средства 

март 

 

Ги знаат и применуваат 

сообраќајните правила и 

прописи како 

велосипедисти во 

сообраќајот 

Движење на велосипедист низ 

населено место 

Да научат да се движат 

како велосипедисти низ 

населено место 

индивидуална,групна,сообраќ

ајна табла , 

слики,стручна литература 

април 

 

Умеат да се движат со 

велосипедот низ населено 

место 

Решавање на тест вежби од 

областа на сообраќајот 

Да знаат да ги применат 

своите знаења за да 

можат да решаваат 

тестови од областа на 

сообраќајот 

Индивидуално,метод на 

излагање на наставникот, 

тестови од областа на 

сообраќајот 

мај 

 

Ги применуваат воите 

знаења преку решавање на 

тестови од областа на 

сообраќајот 

Решавање на сообраќајни 

ситуации  

Да знаат да ги применат 

своите знаења за да 

можат да решаваат 

ситуации од областа на 

сообраќајот 

Индивидуално,метод на 

излагање на наставникот, 

Сообраќајна табла 

мај 

 

Ги применуваат своите 

знаења преку решавање на 

сообраќајните ситуации  

Возење на велосипед на 

припремен полигон 

Да можат да управуваат 

велосипед на припремен 

полигон 

Индивидуално,метод на 

демонстрација, велосипед, 

припремен полигон 

јуни 

 

Знаат да управуваат 

велосипед на припремен 

полигон 
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Програма по англиски јазик за слободни ученички активности (англиски клуб) 

Предметни наставници: Марија Атанасова и Катица Петрова 

 

Време на 

реализација 

Тема 

Наставна содржина 

Септември 1.Формирање на клубот и давање упатства за работа. 

Октомври 1.Ноќ на вештерките-Изработка на маски; забава и игри  

Ноември 1.Ден на благодарноста-Начин на прославување, традиции и обичаи 

Декември 1. Изработка на новогодишни честитки, украси и сл. 
2. Новогодишен Х- фактор 

Февруари 

 

1.Денот на вљубените- Св.Валентин-Изработка на картички, традиции и обичаи поврзани со неговото прославување; 

2.Месец на црната историја- Презентација на видео за црната историја и запознавање со позначајните Афро-Американци  

и нивните достигнувања 

Март 

 

1. Презентација на видео за Денот на жената, поистакнатите жени и нивните пронајдоци и достигнувања и изработка на 
картички за Денот на жената 
2.Изработка на декорации за Велигден  

Април 1.Изработка на маски за Денот на шегата и учество во организација на маскенбал 

 

Секција за проширување на знањата преку воннаставните активности од обласа на прва промош и волонтерски активности во 

рамките на Црвен крст- Кочани 

Назив на секцијата: 
Училишен клуб на Црвен крст ООУ „Раде Кратовче“ 

Одговорен наставник: Анита Стојанова 

Учесници: 
15 – 30 ученици од 6-9 одд 
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Подрачје, содржини, активности: Секцијата треба да овозможи учениците да другаруваат и да се рекреираат и поттикнуваат хуманите 

вредности преку најразлични активности што ќе се организираат во соработка со Црвен крст - Кочани во 

или надвор од училиштето. 

При реализација на активностите во секцијата учениците ќе се прегрупираат во различни екипи кои, ќе се 

„натпреваруваат“ едни против други. Во реализацијата на секцијата ќе бидат вклучени волонтери од Клуб 

на млади на Црвен крст. Ќе осмислуваат активности со кои ќе ја покажат својата хуманост на дело. Освен 

одговорниот наставник и другите ученици вклучени во секцијата (и волонтерите и учесниците) имаат 

задача да смислуваат/нудат вакви идеи за активности за реализација, комуникација и промовирање на 

хуманост; тимска работа, групно одлучување и решавање проблеми. 

После секоја активност учениците подготвуваат извештај во кој ги презентираат постигнатите цели. 

Формирање на екипа за учество на натпревар по Прва помош. 

Цели: Освен дружење и учење нови начини за забава и рекреација, се очекува учесниците да се стекнат и со 

знаења, вештини и ставови/вредности определени, главно, со следниве подрачја од Националните 

стандарди за основното образование: Личен и социјален развој. Притоа, особено ќе се обрне внимание на 

оние компетенции што се однесуваат на: физичкото и менталното здравје; развојот на самодовербата; 

интерперсоналната комуникација и почитување на другите; тимска работа, групно одлучување и 

решавање проблеми/конфликти; и развивање на хуманоста како една од најзначајните човекови особини. 

Време и динамика на 

реализација: 
Во  периодот од 1 октомври до 31 мај, еднаш неделно во времето предвидено за секции. 

Просторија: Кабинет по биологија, просториите на Црвен крст - Кочани 

Опрема и уреди: Кутија за прва помош, фантом за вежбање прва помош 

Следење на учество: Присуството на учениците ќе биде евидентирано од страна на одговорниот наставник. Придонесот на 

секој ученик во иницирањето различни активности, ангажирањето за време на реализацијата и учеството 

во подготовката на активностите ќе биде вреднувано од страна на соучесниците и на одговорните 

наставници. 
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         9.3. Акции 

(Се изработува план за организирање на базари, хепенинзи, хуманитарни настани, еколошки акции и сл., со јасно дефинирани 

содржини, време на реализација, име и презиме на лицата задолжени за реализацијата на акциите, од кои паралелки ќе бидат активно 

вклучени учениците, потребни средства и материјали и извори од кои ќе се добијат, тим за следење на акциите (во кој треба да има и 

претставници од советот на родители). 

Во текот на 2022/2023 година се планира да се реализираат следните активности: 

 чистење и уредување на училишниот двор; 
 засадување садници во училишниот двор; 
 одбележување на денот на ЕУ; 
 одбележување на Светскиот ден на акцијата; 
 одбележување на 5 мај – Денот на македонскиот јазик; 
 активности од тековни и нови проекти; 
 организирање хуманитарни-ревијални натпревари; 
 други активности предвидени во текот на учебната година. 

      

 

Уредување на училниците 

и холот во училиштето 

Наставниците со 

учениците 

групна работа Преку целата учебна 

година 

Да добијат чувство за 

тимска работа, соработка 

Одржување и уредување 

на непосредната околина 

- училиште, општина  

Наставниците со 

учениците 

групна работа Преку целата учебна 

година 

Одговорност во средината 

Собирна акција (собирање 

на стара хартија и 

пластика) 

Наставниците со 

учениците 

групна работа Октомври, април Собирање финансиски 

средства од продадени 

материјали 

Хуманитарна акција за 

социјално загрозени деца 

Училиштето во 

соработка со Црвен 

крст, невладини 

индивидуална и 

групна работа 

Септември, декември, 

април 

Донација за социјално 

загрозени деца 

Планирана активност 

 

Реализатор 

 

Форми 

 

Време на  

реализација 

 

Очекувани резултати 
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организации 

Изработка на 

новогодишни реквизити и 

украси од рециклирачки 

материјал 

Наставник по 

ликовно 

образование заедно 

со учениците 

групна работа Декември, јануари Создавање пријатен 

новогодишен амбиент 

Изработка на честитки по 

повод Празникот на 

жената 

Наставник по 

ликовно 

образование, 

наставник по 

техничко 

образование, 

ученици 

групна работа Март Изразување почит кон 

жената 

Приредба по повод 

патрониот празник 

Наставници, 

ученици, директор, 

стручна служба 

групна работа  Март Почит кон корените 

Априлијада - избор на 

најсмешна маска 

Наставници, 

родители и ученици 

групна работа Март - април Развивање чувство на 

креативност 

Велигденски хепенинг Наставници, 

родители и ученици 

групна работа Април Собирање финансиски 

средства од продадените 

производи за потребите на 

училиштето 

Цртање и пишување по 

повод Денот на 

македонскиот јазик 

Наставници и 

ученици 

Индивидуална и 

групна работа 

Мај Истакнување на значењето 

на овој ден, развивање на 

креативност пишување и 

цртање, изложба од 

цртежите на учениците 
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11.  Вонучилишни активности  

        11.1. Екскурзии, излети и настава во природа 

(Се наведува тимот за изработка на програмата, кои екскурзии, излети, настава во природа и други вонучилишни активности ќе се 

организираат и со кои одделенија). 

 Училишниот одбор на седница одржана на 30.03.2022 година донесе одлука за формирање на Стручен тим за подготовка на 

Програмата за екскурзии и други слободни активности во училиштето за учебна 2022/23 година во следниот состав: Благој Давитков -   

директор, одд. наставник Виолета Ангелова – раководител на второ одд., одд. раководител Гордана Манева – раководител на четврто 

пдд., одд. наставник Фиданка Манчова – раководител на петто одд., предметен наставниик Глигорчо Гацовски – раководител на шесто 

одд. и предметен наставник Вера Стојкова – раководител на осмо одд. Се планираат да се реализираат екскурзии за трето, шесто и 

деветто одд., настава во природа за петто одделение, есенски и пролетен излет. 

 

 

 

 

 

Цел: 

Преку дружење и патување да ја запознаеме нашата татковина и нејзиното минато. 

Воспитно образовни цели:  

 Да се запознаат со природните убавини на нашата држава; 

 Да се запознаат и прошират знаењата за споменици од историјата на македонскиот народ, како и спомен 

обележја на историски значајни личности; 

 Да се запознаат со убавините на градот Скопје и неговите знаменитости;  

 Да се запознаат со различни животински видови и начинот на нивна исхрана; 

 Да се запознаат со воздушниот сообраќај; 

 Да се стекне навика за културно однесување при патување;  

 Да се развие позитивен однос кон природните богатства на РМ; 

 Да се развие еколошка свест; 

 Да се социјализираат, да се развие чувство за колективна заштита и да се стекне искуство за осамостојување и 

грижа за себе; 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ УЧЕНИЧКИ 

ЕКСКУРЗИИ 

ПРОГРАМА ЗА ЕКСКУРЗИЈА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 
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Време на реализација: Мај 2023 

         Содржина и опис на активности: 

           Скопје посета на:  

           - Меѓународен аеродром Скопје 

           - Црква Св. Спас, 

           - ЗОО 

           - Стара чаршија 

              

 Одговорен наставник на екскурзијата: 

           Виолета Ангелова 

 

        Наставници:  

Виолета Ангелова,  

Љупчо Горгиев и   

Анка Соколова. 

       Присутни ученици: Учениците од трето одделение од ООУ „Раде Кратовче“ 

       Времетраење на екскурзијата: 

         Еден ден – од 07:00 до 17:00 часот 

 

        Следење на реализацијата: Во текот на изведувањето на екскурзијата ќе биде следена реализацијата на 

планираните цели, односно содржини и активности. Ќе се приберат показатели за активностите на учениците, нивната 

мотивираност и ангажираност за учење преку истражување, соработка со другите. По изведувањето на екскурзијата ќе се 

изготви извештај од страна на одговорниот наставник. 

 

 Локации за посета и правци на патување: 

         - Кочани –Тргнување во 7:00 часот 

         - Скопје – Меѓународен аеродром Скопје, црква Св. Спас и Стара чаршија 

         - Кочани – Враќање во 17:00 часот 
 

Техничка организација: 
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Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Тргнување од Кочани  7.00  

Скопје 

 

Меѓународен аеродром Скопје 

 

Црква Св. Спас 

 

 

 

ЗОО 

 

 

Ручек  

 

Стара Чаршија 

8.00 – 09.00 

 

   09.30-10.00 

 

 

 

10.30 – 13.30 

 

 

13.45 – 14.45 

 

15.00-15.45 

 

Запознавање со воздушниот сообраќај 

 

Запознавање со историјата на 

македонскиот народ и животот и делото 

на народниот херој Гоце Делчев 

 

Запознавање со различни животински 

видови и начинот на нивно 

одгледување 

 

Под Кале 

 

Запознавање со традицијата и 

културата во минатото 

Враќање во Кочани  17.00  

Начин на финансирање: Родители/старатели 

 

 

Цел: 

Преку дружење и патување да ја запознаеме нашата татковина, нејзиното минато и нејзините природни убавини. 

Воспитно образовни цели:  

 Да се запознаат  и прошират знаењата на учениците  со начинот на производство на електричната енергија во 
термоцентрала;  

 Да се запознаат со начинот на производство на електрична енергија во ТЕЦ Неготино 
 Да се запознаат и прошират знаењата за лозарството како дејност во Македонија; 
 Да се запознаат и прошират знаењата за Тиквешкото езеро и неговата искористеност; 

ПРОГРАМА ЗА ЕКСКУРЗИЈА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 
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 Да се запознаат со изгледот на неистечни води (природно езеро) преку посета на Дојранското Езеро и запознавање 
на живиот свет во него; 

 Да се запознаат со поимот граничен премин; 
 Да се запознаат со природните убавини на градот Струмица; 
 Да се запознаат и прошират знаењата за христијанството и манастирите;  
 Да се запознаат со историските локалитети во Македонија и нивното значење 
 Да се развие љубов кон татковината и нејзините вредности; 
 Да се развие интерес за природата и градење на еколошки навики; 
 Да се поттикнат и исполнат позитивни емоционални доживувања; 
 Социјализација. 

  

 Време на релизација: Мај 2023 

           Содржина на активности: 

            Неготино - посета на ТЕЦ Неготино 

            Кавадарци – посета на лозарски насади во Тиквешијата, Тиквешко езеро и ХЕЦ Тиквеш 

            Дојран – запознавање со Дојранското езеро и неговото значаење за развојот на туризмот 

            Струмица – Колешински водопади, запознавање со историското значење на манастирите Вељуса и Водоча, на 

црквата „Св. 15 тивериополски маченици“ 

  Штип – Исар, запознавање со историскиот локалитет, црква Св Никола 

            Кочани – враќање во 20.00 часот 

 

   Одговорен наставник на екскурзијата: 

             Марија Атанасова 

 

Наставници:  

Антонио Стојанов, 

Рада Иванова и   

Марија Атанасова. 

 

Присутни ученици: Учениците од шесто одделение од ООУ „Раде Кратовче“ 

           Времетраење на екскурзијата: 

           Два дена – од 7:00 до 20:00 часот 

 Следење на реализацијата: Во текот на изведувањето на екскурзијата ќе биде следена реализацијата на 

планираните цели, односно содржини и активности. Ќе се приберат показатели за активностите на учениците, нивната 
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мотивираност и ангажираност за учење преку истражување, соработка со другите. По изведувањето на екскурзијата ќе се 

изготви извештај од страна на одговорниот наставник. 

              

   Локации за посета и правци на патување: 

         - Кочани –Тргнување во 7:00 часот 

         - Неготино – посета на ТЕЦ Неготино 

         - Кавадарци – посета на винарија Тиквеш, Тиквешко езеро и ХЕЦ Тиквеш 

         - Дојран – посета на Дојранско езеро 

         - Струмица – Колешински водоподи, Манастирите Водоча и Вељуса, црквата „Св. 15 тивериополски маченици“ 

         - Штип – Исар, црква Св Никола 

         - Кочани - враќање во 20.00 часот 

 

Техничка организација: 

1 ден 

Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Тргнување Кочани 7.00 Поаѓање 

Неготино Посета на ТЕЦ Неготино 09.00-10.30 Запознавање со начинот на производство 

на електрична енергија во термоцентрала 

Кавадарци 

 

Посета на винарија Тиквеш 

Посета на Тиквешко езеро и 

ХЕЦ Тиквеш 

11:00 -13:00 

 

Запознавање со лозарството како 

примарна дејност во Тиквишко 

Запознавање со Тиквешкото езеро како 

излетничко место во тој регион и 

искористеноста на истото за производство 

на електрична енергија 

Дојран Ручек 

Посета на Дојранското езеро  

 

 

 

 

 

14:00- 15:00 

15:00 – 18.00 

 

Збогатување на знаењата на учениците 

за  живиот свет во Дојранското езеро 

Проширување на знаењата за културата и 

начинот на живеење на населението крај 

Дојранското езеро (туризам, риболов со 

помош на птиците корморани) 
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Посета на граничен премин 

Дојрани 

Запознавање со граничен премин како 

место каде може да се премине од една 

во друга држава 

Струмица  Пристигнување и сместување 

во хотел 

19.00 Вечера  

2 ден 

Релација 

 

Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Струмица Хотел 8:00 – 9:00 Доручек 

Струмица Колешински водопади 

 

10:00 -12:00 

 

Запознавање со природните убвавини на 

Струмичкиот регион и животот и дејносра 

на населението во истиот 

Струмица Манастири Водоча и Вељуса 

 

12.30 -14:00 

 

Запознавање на верските објекти  како 

дел од историјата на македонскиот народ  

Струмица 

 

Црква „Св. 15 тивериополски 

маченици“ 

14:00 -14:30 Запознавање на верските објекти  како 

дел од историјата на македонскиот народ 

Струмица  Хотел  15:00 – 16:00 Ручек  

Штип  Исар  17.30 – 18.30  Запознавање со историското значење на 

локалитетот 

Штип  Црква „Св. Никола“ 18.30 – 19.30 Запознавање на верските објекти  како 

дел од историјата на македонскиот народ 

Кочани  20:00 Пристигнување 
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Цел: 

Преку дружење и патување да ја запознаеме нашата татковина, нејзиното минато и нејзините природни убавини. 

Воспитно-образовни цели: 

- Да се запознаат и прошират знаењата на учениците за историски локалитети во Македонија 

- Да се развие интерес за историјата на нашата држава и бројните артефакти кои сведочат за културата на тие 

простори  

 -Да се запознаат со духовниот живот на монаштвото и иконописот во Македонија  

- Да се развие интерес за природните убавини на Македонија и подигање на еколошката свест 

- Да се поттикнат и исполнат позитивни емоционални доживувања; 

- Социјализација. 

Време на релизација:  Мај-јуни 2023 год. 

 Содржина и опис на активности: 

          - Кавадарци – запознавање со локалитетот Стоби 

          - Крушево – запознавање со спомен куќата на Тодор Проески, споменик „Македониум“, споменик Мечкин камен; 

          - Охрид - пристигнување и сместување; 

          - Охрид - Запознавање со животот и дејноста на Свети Наум и со историското културно наследство на Македонија; 

                         - Охрид – запознавање со природните убавини на градот Охрид, културно историските вредности и 

знаменитостите значајни за развојот на туризмот – Лихнидос, Стари град, Антички театар, Плаошник и Самоилова 

тврдина; 

          - Струга - запознавање со природните убавини на Вевчански извори; 

          - Дебар - Посета на  манастир Св. Јован Бигорски со објаснување за неговото значење за развојот на христијанството 

и запознавање со убавините на националниот парк „Маврово“; 

          - Скопје – факултативна прошетка низ Скопје, 

          - Кочани – Враќање во 21:00 часот 

  

 Одговорен наставник на екскурзијата: 

              Вера Стојкова 

Наставници:   

ПРОГРАМА ЗА ЕКСКУРЗИЈА ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ 
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Латинка Крстева,  

Јулијана Николовска и  

Вера Стојкова. 

Присутни ученици: Ученици од деветто одделение од ООУ „Раде Кратовче“. 

 Времетраење на екскурзијата: 

 Три  дена – од 7:00  (прв ден ) до 21:00 часот (трет ден) 

 Следење на реализацијата: Во текот на изведувањето на екскурзијата ќе биде следена реализацијата на 

планираните цели, односно содржини и активности. Ќе се приберат показатели за активностите на учениците, нивната 

мотивираност и ангажираност за учење преку истражување, соработка со другите. По изведувањето на екскурзијата ќе се 

изготви извештај од страна на одговорниот наставник. 

 

Локации за посета и правци на патување: 

    - Кочани –Тргнување во 7:00 часот 

           - Кавадарци – посета на античката населба Стоби 

           - Крушево – посета на Спомен куќа на Тодор Проески, споменик „Македониум“, споменик „Мечкин Камен“ 

           - Охрид – пристигнување и сместување 

           - Охрид – разгледување на градот – Лихнидос, Стари град, Антички театар, Плаошник, Самоилова тврдина 

           - Струга – посета на Вевчански извори 

           - Дебар – разгледување на манастирот Св. Јован Бигорски и националниот парк „Маврово“ 

           - Скопје – факултативна прошетка низ Скопје 

 

Техничка организација: 

    1 ден 

 

Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Тргнување Кочани 7.00  

Кавадарци Стоби 10.00 -11.00 Запознавање со историски 

вредности и знаменитости 

Крушево (ручек) 

 

Спомен куќата на Тодор 

Проески, споменик 

„Македониум, споменик Мечкин 

12.30 -15.30 Запознавање со ликот и 

делото на Тоше Проески 

Запознавање со историски 
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Камен, вредности и знаменитости 

  

Охрид 

 

Хотел 

 

18.00 

 

Сместување и вечера                          

   

   2 ден 

 

Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Охрид Хотел 8.00-9.00 Доручек 

Охрид „Св. Наум Охридски“ 9.45-11.30 Запознавање со животот и 

дејноста на Свети Наум и со 

историското културно 

наследство на Македонија 

Охрид  „Св. Наум Охридски“ 13.00-14.00 Ручек 

Охрид  Лихнидос 

Стари град 

Антички театар 

Плаошник 

Самоилова тврдина 

15.00-19.00 Запознавање со историски 

вредности и знаменитости 

Охрид Хотел 20.00 – 23.00 Свечена вечера 

    

       3 ден 

 

Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Охрид Хотел 8.00 -9.00 Доручек 

Струга Вевчански Извори 10.00-12.00 Запознавање со приордните 

убавини на Македонија 

Дебар Св.Јован Бигорски 

 

13.00 – 14.00 Запознавање со историски 

вредности и знаменитости 



60 
 

Маврово Национален парк „Маврово“ 15.00 – 16.00 Ручек 

Скопје Факултативна прошетка низ 

Скопје 

17.00 -19.00 Запознавање со историски 

вредности и знаменитости 

Кочани  20.45 Пристигнување 

 

 

 

 

 

Воспитно образовни цели:  
 Проширување на стекнатите знаења за растителниот и животински свет кој живее на брегот на Охридското Езеро; 
 Запознавање со животот и работата на населението од тој крај; 
 Проширување и продлабочување на знаењата на учениците за културното наследство на словенскиот  народ; 

 Интерпретација на литературни текстови, како и рецитирање на песни, со тематика „Охридско Езеро“; 
 Усно и писмено изразување на своите доживувања и впечатоци од престојот на брегот на Охридското Езеро; 
 Ликовно претставување на природните убавини на  околината на Охридското Езеро; 
 Изразување впечатоци и чувства преку песна; 
 Оспособување на учениците да мерат, споредуваат и пресметуваат должини во природни услови; 
 Оспособување на учениците за изработка на предмети за секојдневна употреба од материјали во непосредната околина; 
 Да се запознаат подобро, да го продлабочат другарството и да се развијат кај нив позитивни особини и навики за 

соживот и надминување на националните,социјалните и други разлики кои постојат меќу нив 
 Развивање интерес за спортски активности, забава, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 
 
 
 Задачи:  
 Напосредно разбирање, сфаќање и запознавање со природните и општествените појави и предмети во средината; 
  Набљудување, проучување и стекнување нови знаења за природните убавини.  
 Запознавање со природните убавини на градовите Охрид, Струга и нивната околина. 
 Набљудување, проучување и стекнување нови знаења за културно- историските споменици и градбите од минатото. 
 Запознавање со културата, традицијата и обичаите на населението од овој крај. 
 

ПРОГРАМА ЗА НАСТАВА ВО ПРИРОДА ВО V ОДДЕЛЕНИЕ 
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 Наставници: Благојчо Стоилов, Гордана Манева и Силвана Ивановска 
 Присутни ученици: Учениците од V одд. 
 Времетраење и време на релизација: 4 ноќи, 5 дена / мај 2023 
 Место на тргнување: Во училишниот двор 
 Правци на патување: Кочани - Струга – Вевчани – Струга - с. Калишта - Струга – Охрид - Св. Наум - Охрид –Струга - 
Кочани 
 Техничка организација - превоз: Превозот ќе се врши со автобус 
 Начин на финансирање: родители/ старатели 
 

 Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

 
 

1 ден 
 

Тргнување од Кочани, преку 
Прилеп, Битола, Охрид 

 11.00 заминување 

Р.Ц. „Мајски  Цвет 2010“  18.00 пристигнување 

 
 
 
 
 
 
 

2 ден 

Тргнување од Р.Ц. „Мајски  
Цвет 2010“ 
 
 

-Посета на Вевчанските 
извори; 
-На враќање од Вевчани 
посета на научниот музеј  
„Никола Незлобински“  и 
куќата на браќата 
Миладиновци и 
манастирскиот комплекс во 
с.Калишта. 

 
 
 
 
 
 
 

8.30 -13.00 

-Запознавање со минатото, 
животот и работата на 
населението од тој крај. 
- Проширување на стекнатите 
знаења за растителниот и 
животински свет кој живее на  
брегот на Охридското Езеро; 
-запознавање со старата 
архитектура 
 

 Струга – Р.Ц. „Мајски  Цвет 
2010“ 

 13.00 – 13.15 пристигнување 
 

 Р.Ц. „Мајски  Цвет 2010“ - 
Струга 

 14.00 – 17.30 Запознавање со убавините на 
градот Струга 

 Струга – Р.Ц. „Мајски  Цвет 
2010“ 

 17.30 – 17.45 пристигнување 
 

 
 
 

Тргнување од Р.Ц. „Мајски  
Цвет 2010“ 

 
 
 

8.30 тргнување 
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3 ден 

  
-Музеј на вода, „Св.Наум-
Охридски“ 
 
  
-Посета на културно 
историските споменици во 
Охрид (црквата Св.Софија, 
Анфитеатарот, 
Самуиловата Тврдина, 
Плаошник, Св. Јован Канео, 
пристаништето и Старата 
чаршија)  
 

 
10.30 – 13.00 

 
 
 

 
15.15 – 17.30 

 

- Проширување  и  

продлабочување  на  знаењата  на  

учениците  за  културното  

наследство  на  словенскиот  

народ; 

- Запознавање со животот и 
работата на населението од тој 
крај во минатото и денес. 
-запознавање со стариот  дел на 
градот Охрид и старата 
архитектура; 
 
 

Охрид – Р.Ц. „Мајски  Цвет 
2010“ - Струга 

 17.30 – 17.45 пристигнување 

 
4 ден 

 

Р.Ц. „Мајски  Цвет 2010“ - 
Струга 

  реализација на настава во 
природа и останати активности 

 
5 ден 

 

Р.Ц. „Мајски  Цвет 2010“ - 
Струга 

 14.30 заминување 

Кочани  20.00 пристигнување 

 

 

Програма за еднодневен есенски и пролетен излет за учениците од прво до деветто одделение 

 

Цел: Преку патување и дружење да ја запознаваме блиската околина, совладување и проширување на знаења, примена на 

вештини и ставови преку непосредно запознавање со појавите и односите во природната средина, како и со историските 

знаменитости. 

 

Воспитно образовни цели:  

- развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 
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- поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; 
- запознавање и проширување на знаењата за христијанството; 
- социјализација и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе; 
- развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 

 

Време на релизација: октомври –ноември 2022 и април- мај 2023 

 

Содржина и опис на активности 

 

Месност Бавчалук за есенскиот излет 

Посета на манастир Св. Василиј и Спортско рекреативен центар Пониква - Осогово за пролетниот излет 

 

Одговорен на еднодневниот излет: ВД Директорот Драган Трајчев 

 

Наставници: одделенски раководители од I-IX одделение 

Присутни ученици: Учениците од прво до деветто одделение  

Времетраење на излетот: 08.00 – 13.00 часот 

Следење на реализацијата: Во текот на изведувањето на екскурзијата ќе биде следена реализацијата на планираните 

цели, односно содржини и активности. Ќе се приберат показатели за активностите на учениците, нивната мотивираност и 

ангажираност за учење преку истражување, соработка со другите. По изведувањето на екскурзијата ќе се изготви извештај 

од страна на одговорниот наставник. 

Техничка организација 

1 ден 

 

Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Тргнување од Кочани  08.00  

 Бавчалук  08.15 пристигнување 

  08.15 - 11.30 Заеднички излет во природа 

 

1 ден 
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Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Тргнување од Кочани  08.00  

 Пониква – Осогово 

Манастир Св. Василиј 

08.45 пристигнување 

  08.45 - 12.30 Заеднички излет во природа 

Враќање во Кочани  13.00  

Начин на финансирање: Родители/старатели 

        

 

13. Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и меѓуетничката  интеграција 

(Се наведуваат имињата и презимињата на членовите на формираниот тим за училишна интеграција, се презентира планот за 

активности во насока на унапредување на интеркултурализмот, препознавање на сличностите, прифаќање на различностите и 

сузбивање на стереотипите и предрасудите,  се наведуваат потребните средства за реализација на планираните активности и начинот 

на нивното обезбедување. Доколку училиштето соработува и со други училишта од општината или регионот кои се од друг етнитет се 

назначува одговорно лице, се определуваат наставниците и учениците кои ќе ги реализираат планираните активности). 

 Со одлука на директор дел. бр. 02-181/2 од 22.04.2021 година во училиштето е формиран тим за училишна 

интеграција со следниот состав: Благој Давитков – директор, Благој Стаменков – претседател на Ученичкиот парламент, 

Ангела Василкова – ученички правобранител, Дивна Јанушова – одд. наставник, Анита Стојанова – наставник по биологија, 

хемија и природни науки и Марија Филипова – училишен педагог. Меѓутоа, бидејќи од 04.07.2022 година за ВД Директор е 

назначен предметниот наставник Драган Трајчев, а мандатот на тројца членови од тимот им престанува, односно мандатот 

на претходниот директор Благој Давитков, на претседателот на ученичкиот парламент и на ученичкиот правобранител, 

поради што со првото свикување на ученичкиот парламент ќе биде формиран и нов тим за училишна интеграција. 

 Нашето училиште има склучено Меморандум за соработка со ООУ „Емин Дураку“ с. Буковиќ, Општина Сарај, Скопје 

со дел. бр. 03-573/1 од 10.12.2014 година со кое во учебната 2015/2016 година се реализираа заеднички активности во двете 

училишта и во 2016 година врз основа на реализирани заеднички и самостојни активности во училиштето има 

сертифицирани наставници. 

Активности од проектот „Меѓуетничка интеграција во образованието“ 

Активност Реализатор Тип на активност 
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Подготовка на климата за работа 

со учениците 

Одд. наставници Одделенски час 

Подготовка на климата за работа 

со родители 

Директор, стручна служба, одделенски 

наставници 

Состанок на Совет на родители и 

родителски средби 

Промена на иконографијата во 

училиштето 

Наставници и ученици Мултикултурни работилници 

Одбележување на патрониот 

празник на нашето училиште 

Директор, стручна служба, наставници, 

ученици и родители 

Квизови, натпревари, практична работа, 

изложби, заедничка точка на патронатот 

Одбележување на Светскиот Ден 

на акцијата 

Наставници, ученици Презентација на изработки, музичка точка 

и испраќање на заедничка порака 

 

Планирани индивидуални и заеднички активности на наставниците 

 

Наслов на активност Одговорни наставници 

Храната и традицијата (час на одделенската заедница) Вера Стојкова– наставник по македонски јазик 

Деца со најубави имиња (час на одделенската заедница) 

Посета на црква и џамија (час на одделенската заедница) 

Актив I одд.  

Национален и културен идентитет Актив II одд. 

Натпревар помеѓу учениците од двете училишта Антонио Стојанов – наставник по историја 

Градење позитивен однос кон својата земја (час на 

одделенската заедница) 

Актив VII 

Подготовка на тријазичник Марија Атанасова, Катица Петрова и Елена Пантова  – 

наставнички по англиски јазик 

Изработка на маќета на куќа Лемпа Василова – наставник по техничко образование 

Семејни прослави (Familienfeste) Сања Павлова Димитрова – наставник по германски јазик 

Испитување на водата за пиење во училиштето Снежана Јорданова – наставник по биологија и хемија 

Преку игра ги прошируваме и продлабочуваме знаењата Латинка Крстева– наставник по географија 
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Искажување на мислење – работилница „Јас мислам вака 

сакам сите да знаат“ (час на одделенската заедница) 

Прифаќање на сличности и разлики – работилница „Дел по 

дел – сложувалка“ (час на одделенска заедница) 

Анита Стојанова – наставник по биологија, хемија и природни 

науки 

Почитување на другите – недискриминација (час на 

одделенската заедница) 

Спомениците сведочат за историјата и минатото 

(општество) 

Традиција (општество) 

Актив III одд. 

Ја истражувам културата на моето другарче Актив V одд. 

Бон тон – убаво однесување со соседите (општество) 

Народни инструменти (музичко образование) 

Заедно прославуваме (македонски јазик) 

Ние сме виножито (час на одделенската заедница) 

Актив IV одд. 

Дизајн на украси по повод 8-ми Март, Денот на жената Елизабета Зафирова Стојанова – наставник по ликовна 

уметност 

Свирење на детски музички инструменти Дарко Ристов – наставник по музичко образование 

 

14. Проекти што се реализираат во основното училиште  

(Се претставуваат сите проекти (поединечно) кои се реализираат во училиштето и институциите со чија поддршка и помош се 

реализираат истите. Поточно, се наведуваат: името на проектот; која е целта и исходите од реализацијата на проектот; име и презиме на 

вклучениот/ите наставникот/ците или стручни соработници, временска рамка во која се реализира проектот; средствата за реализација 

на проектот и од каде се обезбедуваат и други податоци кои основното училиште смета дека се потребни за претставување). 

Име на проектот Цел и исходите од реализација на 

проектот 

Име и презиме на вклучени 

наставници/стручни 

соработници/директор 

Временска рамка 

во која се 

реализира 

проектот 

Средствата за 

реализација на 

проектот и од 

каде се 
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обезбедуваат 

„Интеграција на 

еколошката едукација 

во македонскиот 

образовен систем“ 

Подигање на еколошката свест кај       

младите 

Координатор на проектот е 
предметниот наставник 
Драган Трајчев 
Секој наставник одбира 
еколошки содржини кои ги 
поврзува со одредена 
наставна 
содржина која е тесно 
поврзана со еколошката 
тема, а со тоа и со 
еколошката содржина. По 
потреба секој наставник може 
да додаде еколошки 
содржини за кои мисли дека 
би биле важни 
за наставата. 

Тековно  Од училиштето 

Проект за 

Меѓуетничка 

интеграција во 

образованието 

Едуцирање на ученици 
за прифаќање на  различностите. 

Размена на култури, традиции, 

заедничко промовирање на 

културното наследство меѓу 

ученици од различна  

двете училишта преку взаемни 
посети на културни и образовни 
манифестации, празници и 
фестивали 

Наставниците во своите 

планирања планираат 

самостојни и заеднички 

активности и во текот на 

годината ги реализираат 

Тековно Од училиштето 

„Со читање со 

лидерство“ 

Примена на Јазичната писменост 
во помалите 
одделенија. 

Одделенските наставници Тековно Од училиштето 

„Smily and play“ Да го промовира велосипедизмот 

преку едукативна содржина на 

Катица Петрова, Марија 

Атансова, Мартин Џамов и 

Тековно Од училиштето 
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Англиски јазик, односно учење на 

Англискиот како странски јазик 

преку гејмификација. Самата игра е 

интересен предизвик, пречки, бонус 

поени, ново-научени фрази и 

зборови, и јакнење на тимскиот дух 

Лемпа Василова 

„Инклузија на децата 

што се надвор од 

училиштата во 

образовниот процес“ 

Да се зголеми опфатот на ромските 

ученици и да се подобри 

инклузивноста во основното 

образование 

Виолета Ангелова, Благојчо 

Стоилов, Снежана Деспотова, 

Дивна Јанушова, Весна 

Наунова, Васка Серафимова, 

Фиданка Манчова 

 Од училиштето 

„Редовно на часови“ Да се овозможи еднаков пристап до 

образование за децата Роми, но и 

ќе ги мотивира децата редовно да 

ја следат наставата и да се 

запишат во следните одделенија. 

Воедно проектот има за цел да 

обезбеди инклузивна средина за 

учење каде ќе се почитува 

различноста и каде сите деца ќе се 

чувствуваат добредојдени и 

подеднакво стимулирани да успеат 

Катица Петрова и Марија 

Атанасова се носители на 

проектот, но ќе бидат 

вклучени и наставниците во 

чии паралелки има ученици 

стипендисти 

До октомври 

2022 година 

Средствата се 

обезбедени од 

проектот 

“HEAD: Зајакнување 

на капацитетите на 

директорите на 

училиштата за 

градење инклузивна 

училишна култура“ 

Обезбедување поддршка на 

училиштата во развој на инклузивна 

училишна култура 

Директор и педагог Декември 2022 

година 

Од училиштето 

Мир преку соработка, 

компетенции и 

Да ги поддржи децата од ранливи 

групи, особено децата Роми, да 

станат свесни за своите 

Одделенските раководители 

и наставниците кои ја 

 Од училиштето 
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знаења компетенции и вештини. Со активно 

предавање на животните вештини и 

компетенции на учениците, 

проектот работеше на  

подигнување на нивната 

самодоверба помагајќи им да ја 

препознаат вредноста на 

училиштето и образованието 

поминаа обуката 

Програмата 

„Училиште на 21 век“ 
Спроведувањето на новите 

наставни практики за КРРП и 

кодирање во наставата,  основање  

и функционирање на клубовите за 

кодирање, поддршка на 

наставниците во развојот на 

училишните проекти со примена на 

КРРП и микро: бит и претставување 

од страна на наставниците на 

најдобри практики и примери на 

наставен час и на проекти.  

Марија Ефремова, Анита 

Стојанова, Сања Павлова 

Димитрова, Глигорчо 

Гацовски, Лемпа Всилов, 

Фиданка Манчова 

Започна во 

учебната 

2019/2020 година 

и продолжува да 

се реализира 

Микробит 

уредите се 

обезбедени од 

Британскиот 

совет 

Антикорупциска 

едукација на 

учениците во 

основните  училишта 

Да се запознаат со  поимот  

корупција, антикорупција, 

интегритет и етичност; да се 

запознае што значи „одолевање на  

социјален притисок“ 

Антонио Стојанов, Елизабета 

Зафирова Стојанова, Вера 

Стојкова, Ана Симонова 

Тековно  Од училиштето 

Спречување и борба 

против трговија со 

деца 

Едукацира за факторите на ризик, 

ранливоста на децата од трговија 

со луѓе, активности, ризик на 

фактори, методи за врбување и 

заштита на децата – жртви на 

трговија со луѓе 

Тим за професионален развој 

на училиштето: Марија 

Филипова - училишен 

педагог, Фиданка Манчова – 

одделенски наставник, 

Силвана Ивановска – 

Тековно  Од училиштето 
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одделенски наставник, Сања 

Павлова Димитрова – 

предметен наставник по 

германски јазик и Моне 

Велков – предметен 

наставник по математика 

 

 

 

 

28. Заклучок 

(Текстот е од 300 до 500 збора) 

 Годишната програма за работа претставува краткорочен развоен документ која ги опфаќа сите активности во текот на 
годината и се заснова на повеќе валидни документи. Наставните планови и програми се во согласност со донесените 
програмски документи од МОН. Наставните планови и програми ќе се реализираат во пропишаниот обем, а според визијата 
на училиштето да бидат со современа ефикасна и квалитетна настава во 21 век со унапредување на наставниот процес и 
едукација на учениците и наставниците. И за оваа учебна година поради светската здравствена криза планирањата во 
годишната програма можат да претрпат измени според тоа како ќе се изведува наставата. Можат да се очекуваат промени 
или прилагодувања според условите за работа и насоките дадени од страна на основачот и ресорното министерство. 
 Познавајќи ги нашите човечки и материјални ресурси, очекуваме       ова планирање или евентуално прилагодено, да 
биде реализирано успешно и да добиеме нови позитивни искуства кои би ги применувале во иднината, а сите 
нереализирани да тежнееме да ги реализираме или пак да најдеме поинакви начини за реализација. 
 Наставниците ќе разменуваат искуства и идеи на средбите на стручни активи како и во соработка со стручните 
соработници. Преку реализација на поставените задачи во годишната програма ќе настојуваме да создаваме клима на што 
ќе се промовира зваемно почитување, помош, соработка и разбирање. Начинот на кој се реализират поставените задачи, 
начинот на кој ќе се работи и ќе се пренесуват сите знаења и вештини, ќе настојуваме да биде интересен и охрабрувачки за 
да можат учениците самостојно и критички да мислат, да бидат компетентни за превземање сопствени акции и иницијативи. 
Училиштето низ разни форми ќе поттикнува и мотивира комуникација и соработка меѓу учениците и возрасните во 
училиштето, за да се гради партнерски однос. Нашата заложба е учениците заеднички да работат на различни проекти во и 
надвор од наставата, во групи со хетероген состав и големина. 
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 Реализацијата на активностите и плановите од годишната програма ќе се реализираат преку унапредување на 
тимската работа, меѓусебната соработка и ангажирање на раководниот орган кој има стратешка определба што ги содржи 
гледиштата и потребите на сите вклучени страни во животот на училиштето. Раководниот орган ќе иницира и успешно ќе 
раководи со промените во образовниот систем, ќе идентификува и ќе се фокусира на јасни приоритети во развојниот план. 
 

29. Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното училиште 

(Се наведуваат имињата и работните позиции на оние кои ја изготвиле годишната програма за работа на основното училиште) 

 Директорот на ООУ „Раде Кратовче“ Кочани, на седница на Наставничкиот совет одржана на ден 13.06.2022 година, 

согласно член 122, став 2, алинеа 1 од Законот за основно образование, за потребите на училиштето формира тим за 

изготвување на Годишна програма за работа на училиштето. Комисијата е со следниот состав: 

1. Марија Филипова – училишен педагог, 

2. Евдокија Христиќ – училишен психолог, 

3. Фиданка Манчова – одд. наставник, 

4. Виолета Ангелова – одд. наставник, 

5. Вера Стојкова – наставник по македонски јазик, 

6. Катица Петрова – наставник по англиски јазик, 

7. Елизабета Зафирова Стојанова – наставник по ликовно образование, 

8. Лемпа Василова – наставник по техничко образование, 

9. Марија Атанасова – наставник по англиски јазик, 

10. Дарко Ристов – наставник по музичко образование, 

11. Тања Медарска – претседател на Совет на родители, 

12. Зоран Стоилков – претставник од Совет на родители, претседател на Училишен одбор. 

 

 

 

30. Користена литература 

(Се наведува користената литература за изготвување на годишната програма за работа на основното училиште) 

 Програмата за работа на училиштето од претходната учебна година (2021/2022) 

 Концепција за воннаставните активности 
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 Правилник за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште 

 Програма за развој на училиштето 

 Подзаконски и интерни акти (Статут, етички кодекс, деловници за работа на органите, правилници) 

 Извештаи (Годишен извештај на училиштето од оваа учебна година, извештаи од интегрална евалвација, извештаи 
за финасиското работење на училиштето, записници). 

 Наставните планови и програми 

 Законот за основно образование 

31. На последната страница има место за печат, за датум и потпис на директорот на основното училиште и за 

потпис на претседателот на Училишниот одбор. 

 

 

Кочани, август 2022 год.     м.п       ВД Директор Драган Трајчев 

            __________________________ 

 

          Претседател на училишен одбор Зоран Стоилков 

            _____________________ 

 

 

 

 

 

    

 


